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రైతుల, మహిళల, దళితుల, బలహీనవర్గాల, యువకుల, ఇబ్బందులను, సమస్యలను స్వయంగా అర్ధం 

చేసుకునే వేదిక “రాజీవ్ పల్లెబాటి. గ్రామీణ వికాసం, రైతు శ్రేయస్సు, బలహీన వర్గాల సముద్ధరణ, పేదరిక 

నిర్మూలన ప్రధాన లక్ష్యాలుగా చేపట్టబడింది ఈ “రాజీవ్ పళల్లెబాటి కార్యక్రమం. 

స్థానికులతో ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజోఖర రెడ్డి గారు నేరుగా మాట్లాడి, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు 

ప్రజలకు ఏ మేరకు చేరుతున్నాయో తెలుసుకుని, అవసరమష్రెతే అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ 

చేసే వేదిక ఈ “రాజీవ్ పల్లెబాటి. ఊరూరా, వాడవాడలా పర్యటిస్తూ, ప్రజలను పలుకరిస్తూ, సమస్యలను 
పరిష్కరించే దిశలో ప్రయత్నమే ఈ “రాజీవ్ పల్లెబాట”. 

అ వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలతో సహా గత సంవత్సరం 

అ రూ. 1100 కోట్లకు పైగా రైతుల విద్యుత్ బకాయిలు మౌ య. న! న 
ల వ | రూ. శితి,&79.20 కోట్ల బుణ ప్రణాళిక 

అ ఏటా రూ. క00 కోట్ల ఖర్చుతో రైతన్నకు ఉచిత విద్యుత్తు శ స్తుత ఖరీఫ్ పంట కాలానికి సహకార, వాణిజ్య 
అ ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటైన “హెల్ప్లైన్” ద్వారా రైతుల్లో బ్యాంకుల నుంచి రూ. 11,205 కోట్ల పంట బుణాల 

ఆత్మస్టైర్యం పెంచడంతో పాటు, సహకార, వాణిజ్య కేటాయింపు 

బ్యాంకులు, వడ్డీ వ్యాపారస్థుల నుండి బుణ సౌకర్యము అ రూ. 40కోట్ల సబ్సిడీతో నాణ్యమైన మరియు అవసరమైన 
పొందిన రైతులపై ఒత్తిడి లేకుండా చర్యలు వేరుశెనగ, సోయాచిక్కుడు విత్తనాల సరఫరా 
ఆత్మ హత్యల బారిన పడిన రైతు కుటుంబాలకు పాత అ 900% సబ్సిడీపై స్పింక్లర్లు, డ్రిప్ పరికరాల సరఫరా 

అప్పుల బకాయిల ఏకమొత్తం మాఫీకై రూ. 50,000; 
రైతన్న నష్టాలపాలై నిరాశతో జీవించవలసిన పరి 

రూ. 1,00,000 ఆర్థిక సహాయం అనన. లసిన పరిస్థితే 
ఇక తలెత్తదు. తొందరపడి, నిరాశకులోనై 

నాణ్యమైన పురుగు వుందులు, ఎరువులు సరఫరా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడవద్దని రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి 

చేయుటకు చర్యలు, నకిలీ విత్తనాలు, పురుగు మందులు గ్ర జ౮లకు పటా వ . వలు జ 

విక్రయించే వారిపై కఠిన చర్యలు భీరు చిందకుండా చూడడమే (వభుత్ప దేయం. 
హనమ న త న నన న య న న. 

తుత్తైచుత్తుకు చముంయనం - రెతన్నణలుకు ఇంభంయం 
రు పొర సంబంధాల శాఖ 
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తాతా థిత్తై తథిగిణతోం... ల నేనూ నా పాటలు - శ్రీమతి జమునా రమణారావు 10 
-జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి రఫీ గురించి... -మృణాళని 31 

డాక్టర్ డూ లిటిల్ -ఎమ్సీయస్ ప్రసాద్ 1 న లా స కకాటు ప 

పెళ్లిపుస్తకం (వెండితెరనవల) / ల్లీ మలు దీక్షితులు -తనికెళ్ల భరణి 
స్ట చా? మురళీమోహనరావు ర్ ము 

స అర్థంచేసుకుందాం- ర్ట చక్రపాణి బాణి -రావి కొండలరావు | స్తన సుజ 

ధర్మదాత -(తమిళంలో) - పి.ఎస్.గోపాలకృష్ణ 
సినిమా: 
ఆపాత(ట) మధురం 

71, 72, 73,74 పేజీల్లో 

న. 

సినిమా పాటల ప్రత్యేకం . 



ల ఖో జూలై 1-15 సంచికలో శ్రీ ఎ.అశోక్ 
కుమార్రావుగారు నూచించిన విషయాన్ని 
చందాల కేళశవదాసుగారి కుమార్తె శ్రీమతి 
ఆండాళ్ళమ్మ గారితో మనవి చేశాను. ఆవిడ 
ఎంతో శ్రమ, శ్రద్ధతీసుకుని వాస్తవం కనుగొని 
నాకు చెప్పినారు. ఆమె అన్నగారు కృష్ణమూర్తి 
గారి డైరీలో దొర్లిన పొరపాటు అది. శ్రీ చందాల 
కేశవదాసు 14-5-1956 దుర్ముఖి నామ సంవత్సర 
వైశాఖి శుద్ధపంచమి నాడు పరమపదించినారు. 
చక్కని సూచన చేసిన అశోక్కుమార్రావు గారికి 

ధన్యవాదాలు. 
-యమ్.పురుషోత్త మాచార్య;నల్గొండ. 

శీ ఆచార్య తిరుమల గారి మరణవార్త, 
'హాసం'లో ఆయన అందించిన “నవ్వుటద్దాలు” 
శీర్షికను రెగ్యులర్గా చదివిన నాలాంటి 
వాళ్లందరికీ మనోవేదన కలిగిన్తుంది. 
ప్రాచీనాధునిక సాహిత్య జగత్తులోని హాస్య 
నక్షత్రాలను తెంపి “హీనం” ద్వారా వాటి 
వెలుగును ప్రత్యక్షంగా చూపించారాయన. 
'మనిషిపోతే మాత్రమేమి మనసువుంటది...' 
అన్నారు ఆత్రేయ! కానీ ఆచార్య తిరుమల 
భౌతికంగా లేకపోయినా... ఆయన అందించిన 
సాహిత్య పరిమళాలు మాత్రం 'హాసం ద్వారా 
నిరంతరం మమ్మల్ని తాకి... ఉత్తేజ 
పరుస్తుంటాయి! ఆ సాహిత్యపిపాసికి.. _ ఆ 
సాహిత్యకర్తకు... అశ్రునివాళి ||! 

- కండ్లకుంట శరత్చంద్ర, మహబూబ్నగర్ 

1-15 జూన్,2004 వెనుక లోపలి కవర్ 

పేజీలో మా“గాన గంధర్వుడు” శ్రీ బాలు 
జన్మదిన సందర్భంగా వేసిన ఫోటోలో జీవకళ 

ఉట్టి పడుతోంది. సినీ కళాకారుల ప్రతి ఒక్కరి 
వుట్టిన రోజులు (కీర్తి శేషులైన వారితో 
సహా)మననం చేసుకోవడం ఒక్క మన 'హాసం'కే 
సాధ్యం. ఇది ఎప్పటికీ ఆపకండి. 'హాసం' దిన 
దిన ప్రవర్ధమానంగా వృద్ధి చెందాలని ఆశిస్తూ, 

- ఎబివిఎన్. రమేష్, వెల్లూరు. 
'హాసం' నేను రెగ్యులర్గా చదువుతాను. 

అన్ని శీర్షికలూ, కథలూ చాలా బాగుంటాయి. 
ఈ మధ్యన మిరు (వ్రచాురిన్తున్న 
“జంధ్యామారుతం” చాలా బాగుంటోంది. 
జంధ్యాల గూర్చి తెలునుకొనేందుకు ఈ 
జంధ్యామారుతం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. 
అలాగే “క”రాజు కథలు చాలా బాగున్నాయి. 
కథలో అంతర్లీనంగా ఒక నీతిని ప్రభోదిస్తున్నారు. 
చాలా సంతోషం. ఇంకా చెప్పాలంటే “ఆ పాత 
మధురం”, “పెళ్ళి పుస్తకం”...ఇలా అన్ని 

బాగున్నాయి. మొత్తం పుస్తకం అంతా చదివేసి 
మళ్ళీ క్రొత్త సంచిక ఎప్పుడు వస్తుందా అని 
ఎదురుచూన్తున్నాను. వెఎత్తంగా ఇంత 

“అమృతం” అందిస్తున్న “వోనం' వత్రిక 
సిబ్బందికి నా నమస్కారములు. 

- సి.విజయకుమార్,విజయవాడ. 

సాహిత్యాభిమానుల్నిసంగీతాభిమానులి, 

అలరించే ఏకైక పక్షపత్రిక 'హాసం' అనడం ఎ 
మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. 'హాసం' 16-31 జూలై 
సంచిక “హ్యూమర్బాక్స్” శీర్షికలో నా జోక్స్ 
ప్రచురించినందుకు, బహుమతిగా నా కెంతో 

ఇష్టమైన పాటలు 'సత్యం' సిడిని బహుమతిగా 
పంపించినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది. 

ఇందుకు మీకు, సోహన్ మ్యూజిక్ వారికి నా 
కృతజ్ఞతలు. 

-వి.బాల స్వప్న, హైదరాబాద్. 
16-31 జూలై 'హాసం'లో 'కలిసివుంటే కలదు 

సుఖం' చిత్రంలోని మూడు పాటల గురించి 
యిచ్చిన లోపలి సమాచారం చాలా బాగుంది. 
ఇటువంటి. తెలియని విషయాలు 
తెలియజేయడంలో' శ్రీరాజాకి మంచి పట్టువుంది. 
ఆయనకు ఆయనే సాటి. '“ఆపాత/పాట 
మధురం” శీర్షిక కొంత కాలం తరువాత సమాప్తం 

కావచ్చు...... అప్పుడు ఎవరైనా ఈ శీర్షికలోని 
పాటలన్నింటిని పుస్తకం రూపంలో తీసుకునివస్తే 
ఎంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంది. 

-బి.శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాదు. 
“హాసం' పత్రిక వస్తోందని తెలిసి ఆనందించి 

రావటం [ప్రారంభించాక ఆనందానుభూతి 
సాంతం చేసుకున్న అనేకమంది “హార్డ్కోర్ 
అభిమానుల్లో నేనూ ఒకణ్ణి. మొదటి సంచిక 
నుండి ఏదీ మిస్ కాకుండా కొని చదువుతూ 
దాచుకుంటున్న “ప్రత్యేక'అభిమానుల్లో నా స్థానం 
సుస్థిరం. 'జంధ్యామారుతం'లో ఆసక్తికరమైన 
చిన్నచిన్న విషయాలు కూడా అందిస్తున్న 
“పులగం అభినందనీయులు. 

_కె.వి.యల్.నరసింహశాస్తి, హైదరాబాద్. 
నవ్వుల ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తున్న “హాసం” 

అంటే నాకెంతో ప్రాణం. సంఖ్యాపరంగా 108 
పత్రికలు పూర్తయిన తరువాత ఆ పత్రికలన్నీ 
వరుసగా ఒక అందమైన దండగా గ్రుచ్చి-యన 

ఆంధ్ర దేశంలోనో, తమిళనాడులోనో ఎక్కడో 
ఉన్న నిలువెత్తు నటరాజస్వామి వెడలో 
అలంకరించి షోడశోపచారములతో పూజ చేసి 
ఒక మరిచిపోలేని మహోత్సవాన్ని జరపాలని- 
రచయితలు, కళాకారులు ఆ ఉత్సవంలో నంది 

బ్భోంగిల వూదిరి తలలూవముతూ 

నమస్కరించాలని నేను కలగన్నాను. ఇది భ్రమ 
కాకుండా ఉంటే ఇంత కన్నా ఘనమైన పుష్పాలు 
ఆ నటరాజస్వామికి అలంకరించటానికి 
ఏముంటాయి చెప్పండి. ఎందరి హృదయాల 
స్పందన ఆ పుస్తక పుష్పాలలో దాగుందో ఆ కళా 
మూర్తికే తెలుసు గనుకి అస్తు, 

-కె. నాగేశ్వర్ రెడ్డి,జైపూర్(ఒరిస్సా) 
ముఖచిత్రం నుండి ముగింపు దాకా పత్రిక 

చాలా బాగుంది. ప్రముఖుల జన్మదినాల 
సందర్భంగా ప్రచురించే ప్రతి శీర్షిక, హ్యూమర్ 
న ర. డక; 

[సం ఈస్యు సంక 6త్రో 

బాక్స్ లోని జోక్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి. 

“జంధ్యామారుతం 'లోని 'అహనాపెళ్ళంట' చిత్రం 
గూర్చి ప్రచురించినందుకు ఆనందంగా వుంది. 

పత్రికలోని శీర్షికలన్ని సూపర్బ్. 
-వై.ఆర్.నాయడు,చిత్తూరు. 

“హాసం'ప్రారంభ సంచిక నుండి అన్ని 
సంచికలు బైండ్ చేయించి దాచుకొంటున్నాను. 
పూర్వం సినిమారంగం, నేడు “హాసం” నాకు 
రిఫరెన్స్ బుక్స్లా ఉపయోగపడుతున్నాయి. 

ఇందులో బాగాలేదు అనే అవకాశం లేని పత్రిక 
“హాసం. సినారెగారి అంతరంగం బాగుంది. 

-ఆత్కూరి వెంకటసూర్యనారాయణరావు, 
హైదరాబాదు. 

16-31 జూలై 2004 నంచికలో నేను 
తొలిసారిగానే వ్రాసిన నా యొక్క జోక్స్ 
ప్రచురించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 
వత్రిక మార్కెట్లోకి విడుదల అయిన 
మూడవరోజే నా జోక్స్కు ప్రోత్సాహ బహుమతి 
“సత్యం” ఆడియో సిడిని 'హాసం' పత్రికతో 

పాటు పంపడం చాలా ఆనందం కలిగినది. 
“హాసం” పత్రిక దిన దినం అభివృద్ది చెంది 
మరెందరో పాఠకులు హృదయాలలో చోటు 
సంపాదించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. 

-షేక్ అస్లాం షరీప్, మహబూబ్నగర్. 
వోన్య,నం౦ంగీత సాపిత్య పవ్రీయుల 

మనోరంజకంగా సాగుతున్న 'హాసం' పత్రికకు 
మా నమస్సుమాంజలి. గత సంచిక (జూలై 1-15) 
అంకిత ముఖచిత్రంతో వెలువడిన హాసంలో 
“వల్లకిలో..పెళ్ళికూతురు'' చిత్రగీతాలు 
మమ్మల్నెంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. కను 
మరుగవుతున్న తెలుగు సినీ సాహిత్య ప్రభ తిరిగి 
ఈ గీతాలతో వెలుగొందగలదని ఆశిస్తున్నాము. 
ఈ చిత్ర గీతాలలో చంద్రబోస్గారి కలం 
విరజిమ్మిన వెన్నెల కిరణాలు మదిలో కూడా 
పదిలంగా దాచుకుంటాము. నిత్యనూతనంగా 
సాగే చంద్రబోస్గారి ఒరవడి ఈ గీతాలలో కొత్త 
పుంతలు తొక్కింది. సదా వీనులవిందయే 
సాహిత్యాన్ని “ముద్రా రాక్షసాలు' లేకుండా 
సేకరించి ప్రచురించడం ముదావహం. సంగీత 
సాహిత్య వ్యాప్తికి హాసం సాగిస్తున్న అవిరళకృషి 
అభినందనీయం. 

-'నాపేరు చెప్పుకోండి...” 
('పల్లకిలో పెళ్లికూతురు” లోని పాటలో లాగ) 
అభిరుచి గల పాఠకుల అభిమాన పత్రిక 

'హాసం'కి మా అభినందనలు. అన్ని శీర్షికలు 
పాఠకులకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవే. ఎప్పుడూ మా 
“హాసం” విజయపథంలో సాగాలని పాఠకులకు 
వీడని నేస్తంలా వుండాలని కోరుకుంటున్నా. ఇంక 
“లలితసంగీతం' శీర్షికలో 16-31 నాటి 'హాసం” 
లో ఖరహరప్రియరాగంలో చిత్ర గీతాలను 
వివరిస్తూ “స్వాతికిరణంలో' సంగీత సాహిత్య 
సమలంకృతే అన్న పాటని ఏసుదాసు గారు 
పాడారు అని వ్రాశారు. అది బాలుగారు పాడారు 
గమనించగలరు. 

-యస్.వాణీ స్వయం ప్రభాదేవి,విశాఖపట్నం. 
(మీలాగే చాలామంది రాశారు. మీరన్నదే 

కరెక్ట్. మాదే పొరపాటు. - ఎడిటర్) 

1-15 ఆగస్టు 2004 
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ఆచార్య తిరుమల ఇక లేరు. ఆయన కోలుకుంటారని, 'నవ్వుటద్దాలు' శీర్షిక ద్వారా 'హాసం' 
పాఠకులకు వినోదాన్ని, సాహితీ పరిజ్ఞానాన్ని మళ్లీ అందిస్తారని పెట్టుకున్న ఆశలు తుంచేస్తూ 
సాహితీప్రపంచాన్ని దిగాలుపరుస్తూ 

వారితో నా అనుబంధం ప్రారంభమయింది 'హాసం'! తో కాదు! 

“ బాగా రాయాలంటే ఏం చేయాలి..?” అని అడిగాను.“రాయాలి..” అన్నారాయన. నరిగా. 1 
వినిపించుకోలేదేమోననుకుంటూ ప్రశ్న రెట్టించాను. గాంభీర్యం ఎంతమాత్రం చెడదకుండానవ్వుతూఆయన 
మళ్లీ అదే నమాధానం ఇచ్చారు. “రాస్తూండాలి. అంతకంటె వేరే కిటుకు లేదు. రాస్తున్నకొద్దీ 
మెరుగవుతుంది.” అన్నారు. . 

3౦ యేళ్లక్రితంనాట్ని ముచ్చట ఇది. ఆయన అలా అనడమే కాదు, ఇన్నేళ్లుగా ఆచరించి చూపారు. 
లలిత్ వ్యాఖ్యానాలు, వ్యాసాలు 

వారిది. నన్నొక మిత్రుడిగా భావించి ఆయన వెలువరించిన ప్రతి పుస్తకం ఒక కాపీ నాకుపంపుతూ 
వచ్చారు. చిన్నా పెద్దా అనేక స్వవిషయాలు నాతో పంచుకునేవారు. ఇది నా ఘనతగా చెప్పుకోవటం _ 
లేదు. సాహితీక్షేత్రంలో తనకంటె జూనియర్లగా ఉన్న నాలాంటి అనేకమందితో ఆయన ఇటువంటి 
సంబంధబాంధవ్యాలు నెరపారు. జంటనగరాలలో ఆయన పాల్గొనని సాహితీసభలు అరుదు. 

నేను 'హాసం' సంపాదకబాధ్యతలు వహించి 'క్లాసిక్స్ రీటోల్డ్ శీర్షిక ద్వారా 'సాక్షి వంటిపుస్తకాలను 
'పరిచయం చేయడం జరిగిన తర్వాత పాతతరం పద్యాలను పాఠకులకు అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో 

తిరుమల గారిని కోరడం జరిగింది. మొదటి రెండు వ్యాసాలు వెలువడ్డాక 'సార్, నేనుమీనుండి 
ఆశించినది ఇది కాదు. పద్యాలు సేకరించి, 

కి 
ఇలాటి వ్యాసాలు రాసి పాఠకులకు మరింత 

వ్యాసాలకు వస్తున్న స్పందన చూసి పులకించిపోయి 'వీటిని పుస్తకంగా వేసి - ఐడియా ఇచ్చినందుకు 

“భోజనాలపై పద్యాలు', 'శబ్బాల మీదనగిషీలు'.. 

'గాను దాన్ని నీకు అంకితం ఇస్తాను" అంటూండేవారు. ఆయన అనారోగ్యం పాలయాక క్లాసిక్స్ రీటోల్డ్'. 

శీర్తికను ఆపడం జరిగింది. పాఠకులకు కారణాలు వివరించే బాధ్యత ఉన్నా వ్యక్తిగత విషయాలు 

కానీ వేళ్లు సహకరించటం లేదు, ఏం చెయ్యమంటావ్' అనేవారు. ఏం వ్రాసినా మనస్పూర్తిగా. 

శృప్తిపడుతూనే వ్రాయాలని, లేకపోతే ఊరుకోవాలని ఆయన అనుకునేవారని చెప్పడానికి ఇదిబక 

న్న ఉదాహరణ మాత్రమే! 
నా తరఫున, 'నవ్వుటద్దాలు' మెచ్చిన 'హాసం' పాఠకుల తరఫున 

ఆచార్య తిరుమల ఫ్యతికి అంజలి ఘటిస్తూ - రాజా 



కరాజు రాజ్యం సత్ప్సరిపాలనకు పెట్టింది 
పేరు. కానీ ఈ మధ్య మంత్రికి ఒక దిగులు 

పుట్టుకుంది. ఈ మంచి పేరు శాశ్వతంగా 

ఉంటుందా అని. అతని భయానికి కారణాలు 

లేకపోలేదు. ఇప్పటి ప్రజలకు ప్రభుత్వాధికారుల 

మోద మునుపటి లాగా గౌరవం గానీ, నమ్మకం 

గానీ లేదన్న వాస్తవం అందరూ ఒప్పుకోవల్సిందే. 
మరి దీనికి కారణం ఏమిటని తరచి చూస్తే, 
మంత్రి గారికి అర్దం అయింది. 

వెనుకటి రోజుల్లో ఊళ్ళు చిన్నవీ, జనాభా 

తక్కువ గనక అక్కడి పెద్ద వాళ్ళంతా ప్రఖ్యాతులే, 

అందరికీ తెలిసిన వారే. అందుకని అందరూ 
వాళ్ళను గౌరవించేవాళ్ళు. కానీ ఆ ఊళ్ళన్నీ 

ఇప్పుడు మహానగరాలయ్యాయి. జనాభా 

అమితంగా పెరిగింది. ఇందులో బహుకొద్ది 

మంది మేధావులయిన ప్రముఖులను తీసేస్తే, 
మిగిలిన అధికారులంతా తప్పనిసరి ప్రఖ్యాతులై 

ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని తన సహాయమంత్రి 

సహదేవయ్యతో చర్చించాడు. 
“కానీ ఉన్న ప్రఖ్యాతులంతా వయసు 

మళ్ళినవారు, ఇంకో నాలుగేళ్ళు పోతే వీళ్లుండరు 

సరికదా, వాళ్ళ జాతే మన రాజ్యంలో ఉండదు” 
అన్నాడు సహదేవయ్య. 

ఇది వినగానే మంత్రికి భవిష్యత్తును 
గురించిన కొత్త భయం పుట్టుకుంది. తన 
భయాన్ని కరాజుకు చెప్పుకున్నాడు. కరాజు 
దీర్ధంగా ఆలోచించి, చివరకు వికసిత వదనంతో 

“మంత్రీ, మోరనుకున్నట్టు రాబోయే కాలాల్లో 
ప్రఖ్యాతులైన అధికారులు రావాలంటె దానికి 

ఇప్పట్నుంచే తగు ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి. అంటే 
నేటి యువకుల్లో రేపటి ప్రఖ్యాతులెవరో 
కనిపెట్టి, వాళ్ళనిప్పుడే రాజ్యాధికారాల దోవలో 

పెట్టాలి. ఇలా ప్రతి ఏడూ ఎంపిక చేస్తే, 
రాజ్యంలో నత్పరిపాలనకు ఎటువంటి 

ఆటంకమూ ఉండదు” అన్నాడు. కరాజు ఆజ్ఞను 

ఆచరణలో పెట్టడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు 

మంత్రి. 

రేపటి ప్రఖ్యాతులను కనిపెట్టమని కరాజేమో 
సులభంగా చెప్పేసాడు - కానీ వాళ్ళెవరు? 

ఎక్కడున్నారు? అది కనిపెట్టడం ఎలా? 

అన్నిటికంటె ముఖ్యం - అసలు ప్రఖ్యాతులంటె 

ఎవరు? రాత్రంతా ఆలోచించగా మంత్రికి ఒక 

రకమయిన అవగాహన ఏర్పడింది. అదేమిటంటే, 

ఎవర్నయితే ఎక్కువ ముంది జనం 

మెచ్చుకుంటారో వాళ్ళంతా ప్రఖ్యాతులే. 
ప్రఖ్యాతులు వేరు, ప్రతిభావంతులు వేరు. 

ప్రతిభావంతులందరూ ప్రఖ్యాతులు కానక్కర్లేదు. 

కానీ, వ్రఖ్యాతులు మాత్రం తవ్పనినరి 
ప్రతిభావంతులే. ఈ సూక్ష్మం తెలుసుకున్న 
మరుక్షణం మంత్రి తన సహాయకులను పిలిపించి 

వాళ్ళతో చర్చలు జరిపాడు. ఈ చర్చల్లో 

తేలిందేమిటంటే, రాజ్యంలోని ప్రఖ్యాతుల్లో 

అధికశాతం కళాకారులు. 

అయితే 

సాహిత్యానికీ 

[| 

నంబంధించిన 

వారు చాలా తక్కువ. 

చిత్రకారులు, శిల్పులు కూడా 

అంతే. సంగీతానికి సంబంధించిన వారు 
కొంత మెరుగు. కానీ నిస్సందేహంగా జన 

బాహుళ్యాన్ని విపరీతంగా ఆకర్షించేవారు నటులే. 

జనం వాళ్ళను నకల కళా సంపన్నులుగా 

చూస్తారు. వాళ్ళు పలికే సంభాషణల్లో సాహిత్యం 
ఉంది. వాళ్ళు పాడే పాటల్లో సంగీతం ఉంది. 

వాళ్ళు వేసుకునే దుస్తుల్లో, వాళ్ళ వెనక చిత్రకళ, 
శిల్చకళ కనివిన్తూనే ఉంటుంది. ఇన్ని 
హంగులున్నాయి గనుకనే నటులంటే జనానికి 
అంత అభిమానం. క 

“ఈనాటి యువకుల్లో ఉత్తమ నటులైన 
వాళ్ళను ఎంపిక చేస్తే, వాళ్ళు రాబోయే కాలంలో 
ప్రఖ్యాతులై, రాజ్యాధికారాల్ని చేపట్టటానికి 
అర్హులై ఉంటారు" అన్నాడు మంత్రి. 
సహాయమంత్రులంతా కరతాళ ధ్వనులతో తమ 
ఆమోదాన్ని తెలియపరిచారు. 

భోరతవర్మ అనే వ్యక్తి గత యాబ్గె 
[ననన 

పతం ఈోస్త్య. సంసేత అత్ర 

సంవత్సరాలుగా నాటక కళ కోసం తన సర్వస్వం 

ధారపోసాడు. అందరూ. అతన్ని భరతముని 

అంటారు. ఎందరో యువకులకు నటనలో 

శిక్షణనిచ్చి, వారిచేత అనంఖ్యాకమయిన 

ఉత్తమ నాటకాలను వేయించాడు. ఈ 

ప్రక్రియలో అతనేం సంపాదించలేదు సరికదా, 

ఉన్న కొద్దిపాటి ఆస్తిని కూడా నాటక కళా పోషణకే 
అర్చించు కున్నాడు. అతని శిష్యులు 

అప్పుడప్పుడు అతనికిచ్చుకునే చిన్న దక్షిణలతో 

అతను తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు 

వుంత్రిగారి కొత్త వథక౦ం (వ్రకారం 

ప్రతిభావంతులైన యువనటుల్ని ఎంపిక చేసే 

ప్రక్రియలో అందరికళ్ళు మొట్టవెొొదట 

భరతముని మోద పడ్డాయి. దేశం అంతా 

వెతకక్కర్ణ్లీదు. ఉన్న ప్రతిభావంతులంతా 

ఆ(శ్రవుంలోనే ఉన్నారని 
అందరూ నిర్ధారించుకున్నారు. 

ఈ వార్త విన్న భరతముని ఆనందానికి 
అవధుల్లేవు. ఇన్నేళ్ళు తను పడ్డ శ్రమకు ఇప్పుడు 

ఫలితం దొరికిందని సంతోషించాడు. తన 

శిష్యుల్లో ఉత్తమ శ్రేణిలో ఉన్న యాభై మంది 
యువ నటులను ఎంపిక చేన్, వారికి 

ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇవ్వాలనుకున్నాడు. వారిలో 
పదిహేను మందికి ప్రభుత్య్వోద్యోగాలు వస్తే, 

తనకంతకంటే కావలసిందేదీ లేదనుకున్నాడు. 
కాకపోతే మంత్రిగారు మాత్రం రాజ్యంలో 

భరతమునే కాక ఏమూలనైనా అర్హులైన 
వారుండొచ్చు కదా అనుకొని, దానికను 

గుణ్యంగా ముందు “యువనటులు కావలెను” 

అని ఒక ప్రకటన జారీ చేయబోయి, చటుక్కున 
“మనకు కావలసింది ప్రఖ్యాతులు కాదగ్గవారు 

కదా' అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని, ప్రకటనను కొద్దిగా 
మార్చించి, “ఎక్కువ జనాన్నీ ఆకర్షించగల 
యువనటులు కావలెను” అని ఇప్పించాడు. 

దాంతో అతని సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయను 

కున్నాడు మంత్రి. 
ఈ ప్రకటనను చూసిన భరతముని తన 

శిష్యుల నాటకాలను ఎక్కడ ప్రదర్శించాలా అని 
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ఆలోచించాడు. పెద్ద పెద్ద వేదికలు, కళ్యాణ 
మంటపాలకు చాలా డబ్బు కట్టాలి. అంత డబ్బు 

తన దగ్గర లేదు. చివరకు రంగనాథస్వామి 

ఆలయంలో ప్రదర్శించేట్టు తీర్మానించుకున్నాడు. 
రంగనాథస్వామి ఆలయం నగరంలో అతి 

పెద్దగుడి. లోపల ఉత్తరాన గుడికీ, ప్రహరీ 

గోడకు మధ్య చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది. అక్కడ 
ఎంతమందైనా కూర్చొని చూడొచ్చు. దీని చివర 
ఒక విశాలమయిన మంటపం ఉంది. అది 

నాటకాన్ని ప్రదర్శించడానికి. అనుకూలంగా 
ఉంది. భరతముని కోరికను గుడి పూజారి 
వెంటనే అంగీకరించాడు. ఆ రోజైనా ఎక్కువ 
దక్షిణలు ముట్టగలవని అతని సంతోషం. 
కాకపోతే, భరతముని గానీ, అతని శిష్యులు గానీ 
ఉత్సాహవంతులైన కళాకారులే గాని, వ్యాపారాల 
మెళకువలు తెలిసినవారు కారు. రాబోయే 
కాలంలో ప్రభుత్వోద్యోగాలు చేతికొస్తాయంటే 
అదేదో ఒక హోదా అనుకున్నారే తప్ప, ధాని వెనుక 
ఒక బంగారు గని ఉన్నదనే సత్యాన్ని వారు. 
గ్రపొంచలేదు. అది (గ్రహించాలంటే ఒక 
సూక్ష్మమయిన వ్యాపార దృక్పథం ఉండాలి. 

అలాంటి దృకృథం ఉన్నవారే ఇప్పుడు నగరంలో 
పెద్దలుగా వెలుగుతున్నారు.. వీళ్లంతా 
ధనవంతులు. అఆన్తివరులు. రాజ్యంలో 
వలుకుబడి గలవారు. భరతముని _ 

చూడలేని బంగారు గనిని వీళ్లు స్పష్టంగా 
చూడగలిగారు. ఇప్పుడు వీళ్లంతా ఈ 
కొత్త పథకాన్ని గురించి కాన్త 
లోతుగా ఆలోచించడం ట్రీ 

మొదలెట్టారు. €( 
భవిష్యత్తులో రాజ్యపాలనలోని 

పెత్తనం తమ చేతుల్లో ఉండాలంటే ఒకటే 
మార్గం. తమ కొడుకులనే భావి ప్రఖ్యాతులుగా 
లోకం ముందు ప్రతిస్టించాలి. ఈ ఆలోచన 
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రాగానే యుక్త వయన్సుకొచ్చిన కుర్రాళ్ళ 

తండ్రులంతా సంతోషించారు. కొడుకులు లేని 
వాళ్ళంతా తమకు దక్కింది ఇంతేననుకుంటూ 
వేదాంత ధోరణిలో చింతించారు. కొడుకులు 
యాభై మంది వరకు ఉన్నారు. వీళ్ళందర్ని 
ముందుకు తొయ్యడానికి వారి వారి తండ్రులు 
ప్రయత్నాలు చేయసాగారు. ఈ కుమారులంతా 
సుకుమారులు. ఎప్పుడూ కష్టపడి ఎరుగరు. 
అయినా వ్యాపారదృష్టి పుట్టినవృట్నుంచే 

వాళ్ళల్లో కూడా అబ్బి ఉండడం వలన, 

నటనాభాస్యాన్ని వాళ్ళకు తట్టిన సులభ 

పద్ధతుల్లో సాగించారు. 

ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు జారీ 
అయ్యాయి. ఛలానా వంచవి నాడు 

మొదలయ్యే అయిదు రోజుల నాటకోత్సవంలో 
యువకులు పాల్గొని, జన 

బాహుళ్యానికి వాళ్ళమాద 

ఉన్న ఆకర్షణను బుజువు 

చేనుకోవాలి. వీరి 
నాటకాలను 

న విశాళ్నంచి, 

వీరిలో నెగ్గిన 
పన్నెండు గురికి 

భావి ప్రఖ్యాతులనే 

వట్బంకట్టి, 

వెచొందటి వెట్టులో నియమిస్తారు. అపై 
అనుభవంలో వాళ్ళు (కవేంవీ వెట్లెక్కు 
తారన్నమాట. 

అటు భరతముని శిష్యులు ఉన్నతస్థాయిలో, 

గుడిలో రోజూ నాటకాభ్యానం చేన్తుంటే 
సుకుమారులకు మాత్రం ఈ ప్రక్రియ మింగుడు 
వడడం౦ం లేదు. బొమ్మల్తాగా నిలబడి 
సంభాషణలను అప్పచెప్పడమో, నృత్యం పేరిట 
కోతిగంతులెయ్యడమో చేస్తున్నారు. మరికొందరు 
పాడ్తుంటే ఎటువంటి శృంగార గీతమైైనా 
విషాదగీతంలా వినిపిస్తూంది. లేదా ఎవరిమోదో 
తగాదాకు ఉరుకుతున్నట్టుంది. వ్యాపార 
నివుణుల్టైన తం(డులకు, 
కొడుకుల దోషాలు 
తెలియక పోలేదు. 

'బైకీ బాగుందని 

గాంభీర్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నా, 

(టో నగరంలోని పెడద్డ 
/ కళ్యాణ మంటపాలను, నాటక 

వేదికలను ఎవరికి దారికింది 

వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బిచ్చి ప్రదర్శన 
రోజుకు ఖరారు చేసుకున్నారు. ఇది 

దొరకని వాళ్ళు ఖాళీ ప్రదేశాల్లో 
వేదికలను 

నిర్మించుకున్నారు. ఇలాంటివి 

భరతమునికి సాధ్యం కాదు గనుక 

నిర్వవపాంచడ౦. అతనికీ 

తప్పనిసరి అయింది. 

జనాన్ని ఆకర్షించేందుకు 



తండ్రులూ, కుమారులూ కలిసి వారి వారి 

శక్త్యానుసారం వారి నాటకాల్లో రకరకాల 

హంగుల్ని జతచేయసాగారు. ఇప్పుడు 

కుమారుల ప్రదర్శనల కన్నా, వాటిచుట్టూ 

అల్లుకున్న ఆర్భాటాలు జనాన్ని ఎక్కువగా 

ఆకర్షించాయి. 

వాటిలో ముందు చెప్పుకోవలసింది 

నాటక (ప్రాంగణంలో చేయబడ్మ 
అలంకరణలు. ఒకరు రంగురంగు పూల 

వందిర్గతో అలంకరిస్తే, వురొళకరు 
వందలాది దీపాలతో అలంకరించారు. 

ఒకరు స్వాగతం పలికే సుందరాంగుల 

బొమ్మలను పెడ్తే, మరొకరు ఏకంగా 
సుందరాంగుల్నే పెట్టేరు. ఒకరేమో వచ్చిన 
(పేక్షకులకందరికీ పానకాలివ్వడానికి 
ఏర్పాట్లు చేసారు. ఈ వింతల్ని చూడడానికి 
జనం రాజ్యంలోని మారుమూలల్లోంచి 

వచ్చి నగరం చేరుకున్నారు. నాటకాలాడే 
చోట్లను గురించి చర్చించుకుంటూ 

ఉదయం ఇక్కడ, సాయంత్రం అక్కడ, 

రాత్రి మరోచోట అంటూ వాళ్ళ 
కార్యక్రమాలను నిర్ణయించుకున్నారే గాని 
గుడిలోని భరతముని బృందాన్ని గురించి 

అనుకున్న వాడొక్కడూ లేడు. 
పంచమినాడు ప్రదర్శనలు (ప్రారంభం 

అయ్యాయి. వివిధ కుమారుల నాటకాలకు 

జనం ఎగబడి వస్తున్నారు. ప్రాంగణంలోని 
అలంకారాలే కాకుండా, నాటకాల్లో కూడా ఎన్నో 

హంగులు జతపరిచారు. ఒక కుమారుడు 

అంత కుముందెవ్వరూ ధరించని ఖరీదైన 

వస్తాభరణాలతో దర్శనమిచ్చాడు. అతని 
సహజాకారం ఎలా ఉన్నా ఈ సొగసులు వాటిని 

కప్పేసాయి. అతను మాట్లాడే తీరు పేలవంగా 
ఉన్నా, జనం అదేమో పట్టించుకోకుండా అతని 
దుస్తులను చూస్తుండిపోయారు. మరొక నాటకం 
కుమారుడొకచోట కూర్చ్పొనుంటాడు. ఏమో 
చెయ్యడు. అతని చుట్టూన్న వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద 

వాక్యాలతో, “నీకంటె గొప్పవాడు లేడు' అంటూ 

న వం. . 
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అతని పొగుడ్తూ ఉంటారు. ఎవరెన్ని మాట్లాడినా 
కుమారుడు మాత్రం పలికేది రెండే ముక్కలు. 
“అది మో అభిమానం” అని. ఆ రెండు 
ముక్కలతో అతనా నాటకానికి నాయకుడు. 

మరొక చోట చాలామంది నృత్యం చేస్తూ, పాడ్డూ 
వాళ్ళ నాయకుడైన కుమారుణ్డీ అందలం 

ఎక్కిస్తున్నారు. ఎలాగ్రెతేనేం, ఎన్నెన్నో హంగులు 
సంతరించుకున్న ఈ నాటకాలన్నీ విశషమయిన 
ప్రజాదరణకు నోచుకున్నాయి. 

ఇదిలా ఉంటే గుడిలోని భరతముని శిష్యుల 
ప్రదర్శనల్ని చూడడానికి ఒక్కరు కూడా రాలేదు. 
మామూలుగా అయితే వాళ్ళ నాటకాలను 
మెచ్చుకునే విజ్ఞులు కొంతమంది ఉన్నారు. 
అయితే వాళ్ళకు జనం అంటె గిట్టదు. ఈ 

ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా... 

[తనే 

[కం ఈస్మ్యం సంగ్ లతో 

నాటకాలకు జనం విరగబడీ 

వస్తారేమోనన్న భయంతో వాళ్ళు రాలేదు. 
నాలుగురోజులైనా ఎవ్వరూ రాకపోయేసరికి 
అక్కడి యువకులకందరికీ ఎనలేని నిరాశ 

కలిగింది. పూజారికేమో ఆశించిన దక్షిణలు 
చిక్కలేదేనన్న చింత. చివరిరోజున కూడా 

ఎవ్వరూ రాకపోయే నరికి వాళ్ళకొక 

ఆలోచన వచ్చింది. వాళ్ళ నాటకాన్ని, 

వాళ్ళముందూ, వీళ్ళముందూ కాకుండా 
సాక్షాత్తు రంగనాథస్వామి ఎదుటే 
ప్రదర్శించాలని నిశ్చయించారు. వెంటనే 

స్వామికి ఎదురుగా నిలబడీ, 

సూర్యాస్తమయం వరకు ఒక్కొక్కరుగా 
ద్విగుణీకృతమయిన ఉత్సాహంతో వారి 
వారి పాత్రలను పోషించారు. పడుకున్న 

రంగనాథస్వామి ఒకసారైనా కళ్ళు తెరచి 

చ౮ూసాడా? చూనుండొచ్చు - 

చూసుండకపోవచ్చు. యువకులు మాత్రం 
అదేం పట్టించుకోకుండా నాటకాన్ని 
ముగించారు. 

మంత్రి సందిగ్ధంలో పడ్డాడు. 
జనాన్ని లాక్కోగలిగిన వాళ్ళు పనికిరాని 

వాళ్ళుగా తేలింది. 

పనికొచ్చే వాళ్ళేమో జనాన్ని లాగే 
చాకచక్యం లేని వాళ్ళాయె. 

అధికారి అనేవాడికి ఈ రెండూ అవసరమే. 
ఇప్పుడెవరిని ఎంపిక చేస్కోవాలి? దీనికి పరిష్కార 
మార్గం తోచక మంత్రి సరాసరి కరాజు దగ్గరకు 
పరుగెత్తి జరిగిందంతా వివరంగా చెప్పాడు. 

కరాజు దీర్ధంగా ఆలోచించి, “మంత్రీ ఇది 
నాటకాల సమస్య కాదు. రాజకీయ సమస్య” 
అన్నాడు. 

“రాజకీయ సమస్యా?” అన్నాడు మంత్రి 
కంగారుగా. 

“అవును. ఒక వర్గానికి జనబాహుళ్యం 
మద్దతు ఉంది. కానీ విజ్ఞుల మద్దతు లేదు. 
రెండవ వర్గానికి జనం మద్దతు లేదు. విజ్ఞుల 
మద్దతు ఉంది. అయితే మనకు రెండు వర్గాలూ 
కావలసినవాళ్ళే” 

“మరిప్పుడేం చేయమంటారు మహారాజా!” 
“ఏముంది? నూక్ష్మంలో వక్షం. - 

“నాటకాల సమిక్ష” అనే ప్రక్రియ మిగిలుందిగా. 
ఇప్పుడు కుమారుల నాటకాల్ని భరతముని 
వారిని సమీక్షించమనండి - ఎక్కడ చెడ్డగా 
నమిోక్షిస్తారోనని కుమారులు భయవడి, 
భరతముని వారిని మంచి చేస్కుంటారు. 
వ్యాపారదక్షులు గనక బేరం 'పెట్తారు. మంచి 

సమిోక్షలు రాస్తే మాకొచ్చే ఉద్యోగాలలో సగం 
వాటా మోకిస్తామంటారు. దానికి భరతముని 

వారు వెంటనే ఒప్పుకుంటారు. దీంతో ఇరువర్గాల 
వారూ మన ప్రమేయమే లేకుండా ఉద్యోగాలను 
సమానంగా పంచుకుంటారు. - సర్వేజనా 
సుఖినోభవంతు!” 

కరాజు రాజకీయ విజ్ఞతను మెచ్చుకుంటూ 
ఇంటికి బయలుదేరాడు మంత్రి. అ 
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జులై 23, 2004 న కన్నుమూసిన మెహమూద్ ఫ్యతికి నివాళిగా... 

గత పక్షం జులై 23 న పెన్సిల్వేనియాలో 
తన 72 వ యేట మరణించిన హాస్యనటుడు, 

నిర్మాత, దర్శకుడు మెహమూద్కు దక్షిణాది 

చితరంగంతో ఉన్న అనుబంధం తక్కువది 

కాదు. అతను నిలదొక్కుకోవడానికి, పైకీ 
రావడానికి దక్షిణాది దర్శకనిర్మాతలు ఎంతో 
దోహదపడ్డారు. దానికి తగ్గట్టు మెహమూద్ సైతం 
దక్షిణాదివారంటే ఎంతో మక్కువ చూపేవాడు. 

తన తండ్రి ముంతాజ్ అలీ నటుడు, డాన్సర్ 
అయినా, సోదరి మినూ ముంతాజ్ నటీమణి 
అయినా, హీరోయిన్ మీనాకుమారి వదిన 
గారయినా మెహమూద్కు కలిసివచ్చినదేమీ 
లేదు. వేషాలకోనం అతను ఎంతో 
తిరగవలసివచ్చింది. తొలిరోజుల్లో “ప్యాసా' 
(1957) లో హీరో సోదరుడి పాత్ర ఇచ్చి 
ప్రోత్సహించిన ఆ సినిమా దర్శకనిర్మాత గురుదత్ 
దక్షిణాది వాడే! 'పర్వరిష్' (1958) లో పెద్దపాత్ర 
లభించడంతో అతనికి మంచి గుర్తింపు వచ్చినా 
అతని జాతకాన్ని మార్చేసిన 'ఛోటీ బెహన్” 
(1959) ఎల్.వి.ప్రసాద్ తీసిన 'నా చెల్లెలు' హిందీ 
రీమేక్. 

మెహమూద్ తిరుగులేని హాస్యనటుడిగా 
స్థిరపడినది 'ససురాల్' (1961) సినిమాతోనే! అది 
ఎల్.వి.ప్రసాద్ శిష్యుడు తాతినేని ప్రకాశరావు 
దర్శకత్వం వహించిన “ఇల్లరికం” సినిమాకు 

రీవేక్! ఆ సినిమాలో జోడీగా నటించిన 
శుభాఖోటేతో కలిసి ఆ తర్వాత అనేక సినిమాలలో 

నటించాడు. అక్కడితో ప్రారంభమయిన అతని 

విజయయాత్ర దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాలపాటు 

సాగి నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా ఎదిగేందుకు 

ఉపకరించినా అతను మద్రాసు చిత్రసీమతో 

ఎన్నడూ నంబంధాలను విడనాడలేదు. 
బొంబాయితారలు చాలామంది మద్రాసులో 

తయారయ్యే హిందీ సినిమాలలో నటించడానికి 

ఇష్టపడేవారు కారు. పారితోషికం బాగానే ఇచ్చినా 
_టైెముప్రకారం షూటింగుకి రావాలనేది మద్రాసు 
నిర్మాతల నిబంధన! డైరక్టు సినిమాలు 

తీయకుండా తెలుగు, తమిళ రీమేక్లు నిర్మిస్తూ 
ఒరిజినల్లో నటించిన తారలను అనుకరించ 

మనేవారు. ఇవి ఒంటికి పడని బొంబాయి 

తారలు మద్రాసు ఉక్క భరించలేమంటూ ఆఫర్లు 

తిరస్కరించెవారు. సునీల్దత్, జితేంద్ర వంటి 

క్రమశిక్షణగల హీరోలు మాత్రమే దక్షిణాదివారి 
సినిమాలలో నటించేవారు. మెహమూద్ కూడా 

వారిలో ఒకడు. మెహమూద్ లేని సౌత్ రీమేక్ 

సినిమా ఆ రోజుల్లో లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. 
బొంబాయిలో పుట్టిన మెహమూద్ దక్షిణాది 

వారి మాటతీరును, ఆచారాలను, సినిమాలను 

బాగా పరిశీలించేవాడు. హైదరాబాదు యాసను 
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వట్టుకుని దాన్ని పాందీ నినివూాలలో 
బ్రవ్మోండంగా మార్కెట్ చేను కున్నాడు. 
'గుమ్నామ్' (1965)లో అతని మాటా, పాటా 
చూని చాలామంది అతను హైదరబాదీ 
అను కున్నారు. 'వడోనన్' (1968)లో 
తమిళసంగీత విద్వాంసుడిగా నటిస్తే హిందీ 
వ్యతిరేక ఉద్యమం రోజుల్లో సైతం ఆ సినిమా 

మద్రాసులో అమోఘంగా ఆడింది. “పీతమ్” 

(1971లో అతను తమిళ క్షురకునిగా నటించాడు. 
వాస్యనటుడుగా అతని ప్రాభవం రానురానూ 

పెరిగిపోయింది. సీన్లో అతనుంటే అవతలివాళ్లు 

మరుగున పడే ప్రమాదం వచ్చిపడింది. హీరోలు 

నా నా! 

సేయం శస సంస త్రో 
నత ననన వ! 

ఈ 'సీన్-స్టీలరొను భరించలేని దశ వచ్చి 
సినిమాలు తగ్గనారంభించే లోపులే మెహమూద్ 
జాగ్రత్తపడ్డాడు. తొలినాళ్లలోనే నిర్మాతగా, 
దర్శకుడిగా మారి 'ఛోటే నవాబ్' (1964), 'భూత్ 
బంగ్లా" (1965) వంటి లో బజెట్ సినిమాలు తనే 
ప్రధానపాత్ర నటిస్తూ తీశాడు. దర్శకనిర్మాత 
ఐ.యస్.జోహార్తో కలిసి కో-హీరోగా నటించిన 

“జోహార్ మెహమూద్ ఇన్ గోవా (1964) టైటిల్లో 
తన పేరు ఉండేట్టు చూసుకున్నాడు. "పెద్ద 
బజెట్లో తను తీసిన 'పడోసన్'లో తనకు 
మంచిపాత్ర ఉండేట్టు జాగ్రత్తపడ్డాడు. 

హాస్యం, సెంటిమెంటు రంగరించి నాగేష్ 
వంటి హాస్యనటులను సైతం హీరోలుగా పెట్టి 
సినిమాతీసే ధైర్యం తమిళ, తెలుగు రంగాలలో 
ఉండడం అతన్ని ఆకర్షించింది. వాటి హిందీ 
వెర్షన్లలో హీరోగా నటించడానికి ఆదుర్తి 
సుబ్బారావు, ఎస్.రామనాథన్ వంటి దక్షిణాది 

దర్శకులు అతన్ని ఉత్సాహపరిచారు. అలా 

వెలువడిన “సాధు జెర్ సైతాన్' (తెలుగులో 
“పట్టుకుంటే పదివేలు')(1969) 'మస్తానా' 
(1970) (తెలుగులో “సత్తెకాలపు సత్తెయ్య) 
“లాఖోం మే ఏక్ (1971) (తెలుగులో 'సంబరాల 
రాంబాబు”)సక్సెసయ్యాయి. 'హమ్జోలి' (1970) 
(తమిళచిత్రం “'పణక్కార కుటుంబం' ఆధారంగా 

టి.ఆర్.రామన్న డైరక్టు చేసినది)లో అతను హీరో 
కాకపోయినా త్రిపాత్రాభినయం వేసేటంత 

పెద్దపాత్ర! “సర్వర్ సుందరం' రీమేక్ మై సుందర్ 

హూ' (1971) అతని కిరీటంలో కలికితురాయిగా 
నిలిచింది. 

“పడోనన్'కు బెంగాలీ కథ తీసుకున్న 

మెహమూద్ ఇక దక్షిణాది కథలపై పడ్డాడు. 
“మద్రాస్ టు పాండిచ్చేరి' ఆధారంగా “బాంబే టు 

గోవా' (1972) తీశాడు. 'అనుబవి రాజా 
అనుబవి (తెలుగులో 'అనుభవించురాజా 
అనుభవించు'గా డబ్ అయింది)ఆధారంగా “దో 
మూల (1978) నిర్మించాడు. దీనిలో 
“'ముత్తుక్కొడికవ్వారిగళా' అనే తమిళపల్లవితో 
పాట పెట్టాడు. తరచుగా వుదాను 

వచ్చిపోతూండడంతో తమిళనిర్మాతలతో 

నత్సంబంధాలుండేవి. 'అంజల్పెట్టి 555" 

(తెలుగులో “సింగపూర్ గూఢచారులు' పేరుతో 
డబ్ అయింది)అనే ఒక తమిళ సినిమాలో 

డైలాగులు లేని ఓ తాగుబోతు పాతలో 
అతిథినటుడిగా నటించాడు. 

అందం తరిగిపోయిన తర్వాత చార్లీ చాప్లిన్ 

“ది కిడ్ ఆధారంగా 'కు6వారాబాప్' సినిమా 

తీశాడు. ఆ నినివాలో వెవామూద్ను 
అభిమానించే తమిళయువతిగా తమిళనటి 

మనోరమ నటించింది. పద్మనాభం నిర్మించిన 

“పెళ్లికాని తండ్రి' ఆ సినిమాకు తెలుగు వెర్షనే! 
చివరకు మెహమూద్ శాశ్వతనిద్ర కూడా 

దక్షిణభారతంలోనే! బెంగుళూర్తులో తన తండ్రి 

సమాధి పక్కనే తనను ఖననం చేయాలని 

కోరాడాయన. 

- ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ 



తెలుగులో వచ్చిన 'సంతానం' సినిమాని 
“బేటీబేటే'గా తీశారు. అందులో సునీల్దత్ 
అక్కవేషం. అంటే శ్రీరంజని క్యారెక్టర్ 
అన్నమాట. సరోజాదేవి డ్యూయెట్ సాంగ్స్ 

పాడుతుంది కానీ ...మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అంతా 

ఇద్దరూ తమ్ముళ్లూ, ఓ అక్కా మధ్యనే కదా...! 
“బేటీ బేటే'లో కూడా..మంచి పాటలు. 
“నిదురపోరా తమ్ముడా...' ప్లేస్లో “ఆజ్ కల్ 
మే6 ఢల్ గయా..' పాట వస్తుంది. ఇంకా 
మంచి పాటలున్నాయి కానీ నాకు అదొక్కటే 
పాట. సునీల్దత్తో నేను చేసిన మొదటి 
చిత్రం అది. జనరల్గా బొంబై పీపుల్ మన 
సౌత్ ఇండియన్ స్టార్స్ అంటే చాలా గౌరవం 
చూపించేవారు. ఈ ప్రొడక్షన్లో అంతా సౌత్ 
ఇండియన్ వాళ్లమే ఉన్నాం కాబట్టి మేము 

న్ ర్ 

చిత్రం: బేటీ బేటే రచన: శైలేంద్ర మ 

షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బొంబై వాతావరణం 
ఉండేది కాదు... “బేటీ బేటే' షూటింగ్కి 
వచ్చేటవ్పటికి మాకు హోటల్ నచ్చలేదు. 
అప్పటికి ఎల్వీప్రసాద్ గారు ఫ్లాట్ కొన్నారు. ఆ 
వ్లాట్లోనే మమ్మల్ని పెట్టారు. మాకు బ్లాక్ 
పమేరియన్ కుక్క ఉండేది. అది నేను లేకపోతే 
ఉండదు. దాన్ని ఫ్లయిట్లో తీసుకుని వెళ్లి వాళ్ల 
ఫ్లాట్లో పెట్టుకుని కుక్కతో సహా షూటింగ్కు 
వెళ్లేవాళ్ళం. ఆ రోజుల్లో ఫ్ల్టయిట్లో కుక్కను 
తీసుకెళ్లినా ఏం అబ్జెక్ట్ చేయలేదు. అయినా 
అప్పట్లో ఇంత మంది జనం ఎక్కడున్నారు...!? 
ఎల్వీప్రసాద్గారి ఫ్లాట్లో ఆయన ఓ రూమ్లో 
ఉండేవారు. నాకు, మా నాన్నగార్కి ఓ రూమ్... 
పొద్దున్నే కాఫీ తాగేదగ్గర్నుంచీ... ప్రసాద్గారు 
కబుర్లు... ఇండఫ్టీలోకి ఆయన ఎలా వచ్చారు... 

గానం 

బ్ 

[22222 

[టీం తోస్య్య సంగత రత్తో 
[తతత 

య ఈ | 

ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు... ఇలా అన్నీ చెప్పేవారు. 

ఒక బిడ్డలా నన్ను చూసుకునేవారు. అందరం 

కలిసి ఆయన కారులో షూటింగ్కు వెళ్లేవాళ్ళం. 

అంత పెద్ద డైరక్టర్.. అంత పెద్దవారు... ఆయన 

ఇంట్లోనే ఉండి షూటింగ్కు వెళ్లటం... అదో 

మధురమైన అనుభూతి. 
“బేటీ బేటే'లో మంచి క్షాసికల్ సాంగ్ 

ఒకటుంది. 'రాధికే తూనే బన్సురీ చురాయీ.' 

సునీల్దత్ పాడుతూ ఉంటే సరోజాదేవి డ్యాన్స్. 

రఫీ ఆ పాట పాడారు. అదొకటి నాకు చాలా 
ఇష్టమైన పాట. 

“బేటీ బేటే' సూపర్హిట్. 25 వారాలు 
ఆడింది. నాకు ప్రసాద్ గారు ఇచ్చిన మూడు 

సినిమాలూ సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడాయి. 'బేటీ బేటే” 
కు మాత్రం చిన్న ఫంక్షన్ ఏదో చేసి ఓ చిన్న 

య. 
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వెొుమెంటో 

ఇచ్చారు. నేను 

చిన్నపిల్లల్ని చంకలో 

వేసుకుని తిరిగినట్టు 
ఉండే వెండి మొమెంటో 
అది... ఆ రోజుల్లో వెండివి 

ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడేమిటంటే ఓ చెక్క... 
లేకపోతే గాజుదిమ్మ.. లాంటి పిచ్చివి 

ఇస్తున్నారు. హిందీలో ఓ ఫంక్షన్ చేసి..ఒక 
మొమెంటో అంటూ మా ఇంటికొచ్చింది ఆ 

చిత్రంతోనే. 
“మిలన్' సినిమా తెలుగులో మన 'మూగ 

మనసులు'. దీనికి కూడా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారే 
డైరెక్టర్. 1965లో తీసారు. అప్పటికి నాకు 

పెళ్లయింది. 'మిలన్'లో కూడా గౌరి వేషమే! ఈ 
సినిమాకి కూడా మా హిందీ మాస్టారు మాతోనే 
ఉన్నారు. 'మిలన్' షూటింగ్లో ఓ మధురమైన 
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సంఘటన ఏమిటంటే- గోదావరి ఒడ్డున ఓ సెట్ 
వేశారు. “వీళ్లు బొంబై నుండి వస్తున్నారు...' అని 
పక్కా ఇళ్లు కట్టేశారు. దే క్రియేటెడ్ ఏ స్మాల్ 
విలేజ్... ఊరు గుర్తులేదు కానీ... మొత్తం 
చదునుచేసేసి కంప్లీట్గా చుట్టూరా పక్కా 
కన్స్టక్షన్ చేసేసి...ఒక్కొక్కళ్లకి ఒక్కో రూమ్ విత్ 
ఎటాచ్డ్ బాత్రూం, బెడ్రూం...!! చుట్టూ రూమ్స్ 

ఉంటాయి. పైన మాత్రం పూరి పాక. చల్లగా 

ఉండటానికి 

గుడి సెల్తా 

౧... వేశారు. ఫర్నిచర్, 
రెండేని మంచాలు, 

ఫ్యాన్, 24 గంటలూ హాట్ 

వాటర్... జనరేటర్, అన్నీకాక... 

మధ్యలో షటిల్ కాక్ కోర్టు. దాని ఇన్చార్జి 

ఆనంద్ బాబు. ప్రస్తుతం అనంద్ సినీ 
సర్వీసెస్ అని ఉంది చూడండి... ఆ 

ఆనంద్బాబు అన్నమాట. ఎన్నో 

షూటింగ్లకు వెళతాం కానీ ఆ షూటింగ్ 

మాత్రం మరపురానిది. 
వస్ట్.. రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ 

అయింది. అప్పటికి ఇంకా ఈ సెట్ 

కడుతున్నారు. సరే నా పాటలున్నాయి 

న 

తతత! 

సం తస్యసంట లీత్రో 
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కదా... వాటి షూటింగ్కి మాత్రం 

ఎవరింట్లోనో నన్ను దించారు. అదే 
టైంలో...'శ్రీ కృనవ్స తులాభారం'కి 
రామానాయుడు గారు నన్ను బుక్ చేశారు. 
“మిలన్' షూటింగ్కి 'శ్రీ కృష్ణ తులాభారం” 
పాటలు, వద్యాలు... అన్నీ 

తెచ్చుకున్నాను. పొద్దున్నంతా హిందీ 
మాటింగ్.. పొందీ డైలాగులు... 

ఇంటికొచ్చిన తర్వాత (ఫెష్గా స్నానం 

చేని...తులాబారం నినివమూలోని 
...మీరజాలగలడా...పాటలు, పద్యాలు 

పాడుతూ....అద్దం ముందు సత్యభామ 

ఎలా ఉండాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేదాన్ని. 
కిటీకీలో నుండి ఆనంద్బాబు చూసి 
“మేడమ్....ఏమిటి మీరు... తెల్లవారితే 
మన షూటింగ్... మీరేమో 'మీరజాల 

, గలడా...” అంటూ సత్యభామ పాత్ర 
స చేస్తున్నారు” అనేవాడు. ' ఏం చేయను 
| నాయనా...ఛాలెంజింగ్ రోల్....' అనేదాన్ని. 

“వమునదీ ఛాలెంజింగ్ రోలే కదా...” 

అనేవాడు. “ఇదీ చేస్తానులే... నువ్వు 
రావద్దు.. నన్ను డిస్ట్రబ్ చేయవద్దు" 
అనేదాన్ని. 

ఇక రెండో షెడ్యూల్కి వచ్చేసరికి 
విలేజ్ సెట్ వెయ్యడం అదీ 
అయిపోయింది. రెండు మూడు స్టీమర్లు 
పెట్టేశారు. బోటులోనే మేకప్.. ఎక్కువగా 
బోటులోనే కూర్చునేవాళ్లం. మంచి 
బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తే అక్కడే లంగరు వేసి 
షూటింగ్ చేసేవాళ్లం. అట్లా పొద్దున్నుంచీ, 
సాయుంథతం దాకా గోదావరిలోనే 
ఉండేవాళ్ళం. అదొక మరవరాని 
షూటింగ్. 

“తో హే సవరియా 

ఉద్దేశ్యంలో 'గోదారి గట్టుంది...” అంత 
బాగా రాలేదు. తెలుగులో ఉన్న నేటివిటీ 
రాలేదు. 'బోల్ గోరీ బోలో పాటి మాత్రం 
అత్యద్భుతం. నడి గోదావరిలోని ఇసుక 

వ(రలలో 
150 అడుగుల 

ఎత్తున గుడి * 
కట్టారు. దాదాపు 200 

ముంది. డ్యాన్సర్స్తో 

పహీరాలాల్ మాస్టారు 
చేయించారు. తెలుగులో ఆ 
పాట “గౌరమ్మా నీ 

వెలగుండెవరమ్మా..” పాటన్న 

మాట. ఆ పాట పిక్చరేజేషన్ చాలా 
బాగుంటుంది. అందరూ చాలా 

కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే కాళ్లకింద 
ఇసుక మండుతూ ఉండేది. నీళ్లు 
పోన్తూ ఉండేవారు. ఓ తొక్కు 
తొక్కగానే మళ్లా మాములు. ఇలా 

చాలా కష్టపడి ఆ సాంగ్ చేసాం. 

“మిలన్' లో ఇంకా మంచి పాటలు 
ఉన్నాయి. “సావన్కా మహీనా” 
అని.. చాలా మంచి పాట. 

నూతన్...చాలా వుంచి 

అవిడ. నేను చేసిన పిక్చర్లు 
తక్కువ అయినా హిందీ వాళ్లు 

చాలా అభిమానంగా, (ప్రేమగా 

వమాట్టాడేవారు...లేజీన్ 
అంతే...జెంట్స్ అంతే.... 
“ముక్కుమీద కోపం" పాట 
“మిలన్'లో తీసేశారు. 
నినివూాలోనే కాదా... 
అసలు కాన్సెఫ్ట్లోనే లేదు. 
“ఇది గొప్పోళ్ల అన్నం' 
అనేసీన్... అలా చాలా 
తీసేశారు. ఎంచేతంటే 
వాళ్ల హ్లో 
వాలరోం౦ంలున్న 
పాటలకి విపరీత 

వైన లెంగ్స్ 

తననన] 

[రోం తప్ప. సందీత లీత్రో 
నత 
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రచన: ఆనంద్బక్షి మిలన్ టా హన వూ 

తన య 
. మన నన 

అ: బోల్ గోరీ బోల్, తేరా కౌన్ పియా 121. య ్ర ర :లక్ష్మీకాంత్ - అతు 
_ కౌన్ హై వో తూనే జిసే ప్యార్ కియా బోల్. ప 

అ: "బోల్ గోరీ బోల్ తేరా కాన్ పియా 

మధ ఆ దిల్ హమ్ భీ ఇన్సాన్ హై. 
ముస్కురాతే హువేహమ్ బహానాకొయీ 
ఫిర్ బనానే లగే ఛే మగర్ రోవడే 

: వో, కయీ హై జిస్కే రూప్, కహీ ఛావ్ కహీ ధూప్ వ న 
తేరా సాజన్ హై యా బహె రూపియా న. కలు ష్ వ. 

. బోల్ తూహీ బోల్ తూహీ, మేరా కౌన్ పియా 
/ మన్ ఉస్కా మన్దిర్ ప్రాన్ పుజారీ ॥2| 
: ఘోడా నా వాథీ అరే బైల్ సవారీ 

తో ఘోడా నా వోథి అరే బైల్ సవారీ 
ఆ: కైలాశ్ పర్దత్ కా వోతో జోగీ 
అ; అచ్చావాహీదర్ దర్ కాభిఖార్ 

దర్ దర్ కా భిఖాలీ ] 
ఆ వం వో హై భిఖారీ ఠీక్, లేకే భక్తి కీ భీఖ్ 

_బద్లే మే జగత్ కో మోక్ష్ దియా ॥బోల్ తూ హీ! 

: బోల్ తూ హీ బోల్ తేరా కౌన్ పియా 
:. మై జిస్కో భావూం జో ముర్సుకో భాయే 
' మై జిస్కో భావూం జో ముర్సుకో భాయే 
ఇక్ దోష్ తో కోయీ ఉన్మే బతాయే 

: తూ జిస్ పే మర్తీ హై, నోయే-వోయే 
తూ జిన్ పే మర్తీ హై, _తో: వోాయే-వోాయే 
వో హై జటావోం మే గంగా బహవాయే 

ఆ. దోదిన్ కా హై యే సాథ్, యుగ్-యుగ్సే మేరీ బాత్ 
_మైంహూం బాతీ అగర్, తోవో దియా బోల్ తూహీ. 

పెట్టేశారు. పాటలు... ఒక్కొక్కటి 5, 6 నిమిషాలు ఉంటాయి. 
దానితో కత్తెర అంతా నా వేషానికి, నా పాటలకి పడింది. 
చాలా మంచి మంచి సీన్స్ అన్నీ ఫైనల్ ఎడిటింగ్లో 
పోయాయి. ఇక “మాను మాకును కాను... పాట ఎంత బాగా క్లో 
తీసారంటే... చెప్పనలవి కాదు. అంత బాగా తీశారు. లతా 
పాడింది. రికార్డ్ చేశారు. 'ఆజ్ దిల్ పే కోయి జోర్ చల్తా. 
నహీ...'అని. అందులో ముఖ్యంగా (హే సితారే కహా' అని 
ఓ లైన్ వస్తుంది. దాని కోసం నన్నేమో గోదావరి ఒడ్డున 
కూర్చోపెట్టి...క్రేన్ పెట్టి క్రింద కొన్ని వేల దీపాలు...బాంబూ 
రాంప్లా కట్టి దానిమీద అన్ని లైట్లు పెట్టి...అవి చుట్టూరా 
తిరగకుండా ఒక చోట ఉండేలా చూసుకుని నన్ను ఇంక్షూడ్ 

తో: బోల్ తూ.హీ బోల్, మేరా కౌన్ పియా చేస్తూ బ్యూటిఫుల్ షాట్స్ తీశారు. కానీ తీరా చూస్తే పిక్చర్లో 
ఆ బోల్ తూ హీ బోల్, మేరా కౌన్ పియా | మొత్తం పాటే కట్ చేసేశారు 
తో: బోల్ తూ హీ బోల్ మేరా కౌన్ పియా ఆదుర్తి గారిని అడిగాను...'అంత బాగా తీసి ఎందుకు 

. తీసేశారు సార్... అంటే “ఏం చేయనమ్మా లెంగ్త్ ఎక్కువ 
అయిపోయింది' అన్నారు. 

అయినా కూడా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు 
| బ్రహ్మాండమైన పేరొచ్చింది . అదే టైంలో ఫిలిమ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ 
| ఎనౌన్స్ చేశారు. ఓ హిందీ ఆర్టిస్ట్... దేశంలో ఉన్న ఫిలింఫేర్ 

'_. లు అన్నీకొని కూపన్లు కత్తిరించి పంపించింది. అయినా 
| కూడా నాకు బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టస్ అవార్డ్ ఏకగ్రీవంగా 

వచ్చింది. ప్రజలు నన్ను ఆ అవార్డ్కు ఎన్నిక చేశారు. 
నూతన్కు బెస్ట్ యాక్టెస్గా వచ్చింది. ఆ ఆర్టిస్ట్ ఎంత మానేజ్ 
చేసినా రాలేదు. 

“మిలన్ షూటింగ్లో ఓ భయంకరమైన సంఘటన 

జరిగింది. సెంటిమెంట్ బక. డెఫినెట్గా నమ్ముతారు. 

_(ఆసంఘటన గురించి 
మరికొన్ని పాటల గురించి. 

[ ఏంయ్యంంయయో | 
సనాతన జ నా 



రింగ్లోంచి అవలీలగా దూ 
అవతలి ౩ళ్టడం. 

ఇది చూనిన ఓ దొం 

ఐదువందలిచ్చి ఆ గారడీ వాడి. 
దగ్గర్నుండి ఆ పిల్లాడ్ని కొన్నాడు 
ఒకరోజు ఓ ఇంటికి చిన్న కన్నం పెట్టి “లోపలికెళ్ళి వస్తువులు బయటికందించు” అన్నాడు | ** 
ఆ కుర్రాడితో! “అందేంటి' కపోతే 
“భలే వారండోయ్ ! అలా చెప్పేస్తే... చేసెయ్యగలనేమిటి? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మరింత నప ట్ట క 
గట్టిగా ఈలెయ్యండి .... చుట్టూ జనం పోగయ్యాక అప్పడు దూరకపోతే... చూడండి” | [గజి అనారుగా సార్ ఎవరంతట వాళ్టే 
అన్నాడా కుర్రాడు హుషారుగా. ద్ర 

గే (రజసా ష్ 
“* నువ్వు చూన్తుండగా...ఐకరు బావిలో 

ఈ జోకులను పంపించిన వారు: గుంటి యామిని ఈశ్వర్ కార్తీక్ సాగర్, వనపర్తి. 

కార్తిక్కం తెలివి జాన్వి 
అంటారు . ఒకసారతను ఇలా 

పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చాడు: 

“ఇరవై బకటో శతాబ్దవు 

అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ - 
పెన్ను, ఇంక్ లేకుండా 

రాయటమెలా? వివరాలకు 

అయిదుం రూపాయులు 

పంపితే చాలు” 
వేలాది మంది అయిదు 

రూపాయల చొప్పన అతనికి 
వంవించారు. వారికి 

నమాభానంగా అతడు 

వంవిన 50 పైనల 

“అమ్మా! స్కూలుకి టైమవుతోంది 
(0 ల, ళో 

నీకు”... అంది సుజాత కోపంగా . “ఉండరా...నీదో గొడవ..ఈరోజు | “బబ్రుకో యాపిల్ పండు తింటే డాక్టరును 
“సారీ మేడమ్- ఆ రోజు కొట్టింది మీరు కాదు-మీ దూరంగా వుంచవచ్చు తెలుసా” అంది నీరజ. 
ఫ్రెండు సరళ-మీరు కేవలం చూస్తూ నిలుచున్నారు. “మరే ...రోజుకో పచ్చి ఉల్లిపాయ తింటే 
అంచేత మీకేమైనా ఇంట్రస్ట్ ఉందేమోనని ఓ చిన్న |చూవిస్తారట. కానిన్ని నీళ్లు | అందరినీ దూరంగా ఉంచవచ్చు” అంది 
ప్రయత్మం...” సిన్సియర్గా చెప్పాడు ఆ చెప్పు దెబ్బల | తాగివెళ్ళు.సాయంత్రం వచ్చాక | బని. 
ప్రేమికుడు! అన్నం తినొచ్చులే”. - 

ఈ జోకును పంపించిన వారు: పసుపులేటి సాయిలక్షి, యు.యస్.పేట. గి 

[0 రంచ్యరతో 



“మీ స్కూల్లో ఎన్ని ఫాం లు ఉన్నాయి బాబూ 
“జకే ఫాం” 
“బకే ఫాం అంటే ఫస్టు ఫామా, సెకండ్ ఫామా, “అయితే టిప్ ఇచ్చెయ్యండి వెజ్చిపోతాను. టిఫిన్ “వాడు నన్నేం చెయ్యలేడు డాళింగ్ నావి 

అర్హరిచ్చి గంటయింది. వెయిట్ చేయలేక | కట్టుడు పళ్ళని పాపం తెలీదు వాడికి” 
నస్తున్నా”. అంటూ బదులిచ్చాడా లవరుడు. 

“ఎందుకు బాబూ ఇక్కడ పడుకున్నావ్” అడిగాడు ఓ పెద్దాయన. 
“తెలియటం లేదూ 
చావటానికి అన్నాడు పట్టాల ఇ ఆయి 

ఈశ్వర్ సంతకి వెళ్లినప్పుడల్లా చిలక జోస్యం 
చెప్పించుకోవడం అలవాటు. రూపాయి ఇ జ్యోతిష్కుని 
ముందు 

కూర్చుని “నేను 
ఎన్నాళ్లు బతుకు 
తాను” అంటూ 

అడిగాడు. 

“82 ఏళ్లు” చెప్పా 
కగ్పతిముడు. 
“మరి మా ఆవిడ” 

“మీకన్నా రెండే వ. 
ఇవివరి మ! క్. చేసే వారుండరని ఏ మూడే 

ఆగిపెళ్చి చేసుకోవాలన్న నిర్ణయం వెంటనే తీసేసుకున్నాడు 
+ఈశ్వర్. 

ఈ జోకును పంపించిన వారు: కె. ఈశ్వర్,నెల్లూరు. 

ఈ సంచికలోని హ్యూమర్బాక్స్కి జోకులను పంపిన జి.వై.ఈ.కార్తిక్ సాగర్, 

'కాజుద్దీన్ - జయపూర్, గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ - హైదరాబాద్, జి. భాను - నెల్లూరు, 

1జి.శశిధర్ - నెల్లూరు, కె. ఈశ్వర్ - నెల్లూరు గార్లకు సోహన్ మ్యూజిక్ వారు 
"స్వామి" పట యా. సా 1 పకటించారు. అతి 

అని అడుగుతున్నాను” 
అన్నాడు. 

“నాకు రావల్సిన ఆస్తి మా 
బంధువులకు వెళ్లింది. నాకు 

రావల్సిన ఉద్యోగం 
ఇంకొకడికి వెళ్లింది. నేను 
ప్రేమించిన అమ్మాయి 
మరొకర్ని ప్రేవించింది. శ్లో 

మ 
1|| 



తలుగు ఫిలికూ చేరథ్య గాయ$ీకుణులి ఓీవిత ఛిత్తిలు ౩0 

క్ 
కకిలమా 9 . 

“కొదు సుమా! 
కలకాదు సుమా' అనే 

పాట ఆంధద్రూలందరికీ 
సుపరిచితం. ఆ రోజుల్లో అక్కినేని 

నాగేశ్వరరావు, సూర్యశ్రీ రూం అని 

గాలిలో 'కీలుగుర్రం' మీద ఎక్కి ఆకాశ 
విహారం చేస్తూ 
అమృత పానమున- అమరగానమున 

గగన యానమున తేలియాడుటిది 

కాదు సుమా! కల కాదు సుమా! 

అంటూ పాడుతుంటే (ప్రేక్షకులు తాము 

కళా 
నరళ సంప్రదాయ సిద్ధమైన 

కుటుంబం లోంచి వచ్చారు. ఆమె తల్లి బృహత్ 

నుందర కుచాంబ, తండి కొవ్మూరి 

వేణుగోపాలరావు. అంటే. నువ్రసిద్భులైన 
నంచలన తెలుగు రచయిత గుడిపాటి 

వెంకటచలంగారికి సాంత తమ్ముడు. చలం 

గార్ని గుడిపాటి వారికి దత్తత యివ్వడం వల్ల 

ఆయనింటి పేరు గుడిపాటిగా మారింది. సరళకి 

చలం న్వయానా పెద్దనాన్నగారు. సంగీత 

సాహిత్యాలకి నెలవైన ఆ కుటుంబంలో సరళలో 

వున్న ప్రతిభకి అడ్డులు అంక్షలు ఎక్కువేనని 

చెప్పాలి. 

చక్కని శ్రుతిబద్ధమైన కంఠం, మంచి భావ 

ప్రకటనా నైపుణ్యం వున్న సరళకు సంగీతంలో 

మంచి శిక్షణ కూడా వుంది. 

ఆమె 

కెంతో గుర్తింము 

తెచ్చింది. ఇంత మంచి 

హిట్సాంగ్ను తన కోసం పాడిన 

సరళను అంజలీదేవి ఎంతో అభిమానించి 
ఆమెకి ఒక వజ్రపుటుంగరాన్ని బహుకరించారు. 

ఇది ఆనాటి వారి మైత్రికి ఈనాటికీ గుర్తు. సరళకు 
మద్రాసులోనే కాక బొంబాయి నుంచి కూడా 

మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ 

ఆనాడు సినిమాలలో పనిచెయ్యడం మీద 

సమాజంలో గౌరవప్రదమైన అభిప్రాయం 

లేకపోవడం వల్ల ఆమెకి ఇంట్లో వత్తిడి పెరిగింది. 
ముఖ్యంగా ఆమె తల్లిగారైన సుందరమ్మ గారికి 

సినిమాలంటే అస్సలు యిష్టం లేకపోవడంతో 

మొదటి నుంచీ అభ్యంతరం పెడుతూనే 

కూడా ఆకాళంలో ఎగిరి పోతున్నట్లు 

ఆనందపడ్డారు. 

ఇంతకీ ఈ యుగళ గీతాన్ని పాడిందెవరూ 
అంటే వక్కలంక నరళ -శుంటసాల 
వెంకటేశ్వరరావు అని తేలింది. అప్పట్లో చక్కని 
కంఠంతో సరళ అందర్నీ ఆకర్షించింది. అదే 

సినిమాలో ఆమె 'ఆహా6 ఓ హోం ఎంతానందం 
బాయనహా' అని మరొక పాట కూడా పాడారు. 

1946లో ఆమె నీనిమాలో స్టేబ్యాక్ 

పాడటానికి పచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. వచ్చిన 

అనతి కాలంలోనే చక్కని పాటలు పాడి అందరి 

మెప్పూ పొంది౦దామె. 

“బాలరాజూ సినిమాలో 'తీయని వెన్నెల 

రేయి - ఎడటబాయని చిన్నెల హాయి అంటూ 

అంజలీదేవికి స్లేబ్యాక్ మధురంగా పాడారు. ఆమె 
పాడిన ఈ పా[ఎ ఎంతో ప్రజాదరణ పొందింది. 

వుండేవారట. అయినా ఏలాగో వొప్పించి పెళ్ళి 

అయ్యేవరకే పాడతానని వాగ్దానం చేసిన సరళ 

ఆ మాటకి కట్టుబడి సినీ నేపథ్య గానానికి దూరం 

కావాల్సి వచ్చిందని ఆమె కుమార్తె, ప్రఖ్యాత నర్తకి 

స్వప్పసుందరి గారు కించిత్ బాధతో చెప్తారు. 

ఎంతో ప్రతిభ వున్నప్పటికీ సరళ కుటుంబం 

లోని కట్టుబాట్ల వల్ల ఆకాశవాణి కళాకారిణిగా 

తమ జీవన మార్గాన్ని మళ్ళించుకున్నారు. స్త్రీకి 

నా! 



భర్త, పిల్లలు,కుటుంబం ఇవే ముఖ్యం అని చెప్పిన తల్లి మాటల్ని 
శిరసావహించారామె. 

ఆమె పాడినవి అక్కడక్కడ చక్కని పాటలు వున్నాయి. 'లైలా 
మజ్ను' (1949)లో “అనగనగా ఓ ఖానూ', మరదలు పెళ్ళి' (1952)లో 
“పిలిచే గోదావరొడ్డు, 'నవ్వితే నవరత్నాలు! (1951)లో “పరుగెత్తే 

మబ్బుల్లారా), “వయ్యారిభామ” (1953)లో “అటా - పాటా" ఇలా 
చెదురు మదురుగా ఆమె కొన్ని పాటలు పాడి అందరి మెప్పునూ 
పొందారు. 

అకాశవాణిలో ఎన్నో సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. లలిత 
సంగీతం పాడారు. 

ఫిలిమ్స్ డివిజన్లో పనిచేస్తూ ఎన్నో సంగీత కార్యక్రమాలు చేశారు. 
మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు. ఈమె వక్కలంక సరళారావుగా ప్రసిద్ధులు. 

ఆమె పాడిన కొద్ది పాటలు మంచి పాటలుగా ఇప్పటికీ అందరికీ 
గుర్తుండిపోయాయి. నేటికీ ఆపాటలు నిత్యనూతనంగానే వున్నాయి. 

| దం. 2003 అ 
భూషణ్ బిరుదుతో కేంద్ర ప్రభుశం 

వెన్నెల చేరుల ఉయ్యాలలో...ఓ...్..ఓహో......ఓీ.బహా. 

వెన్నెల చేరుల ఉయ్యాలలో 
ఉత్సాహముతో ఊగుచుండుటిది 
కాదు సుమా కల కాదు సుమా 

పూల వాసనల గాలి తెరలలో 

వలపు చీకటుల వన్నె కాంతిలో ॥పూలః॥ 

ఆహ...ఆ..ఆ..ఆహ...ఆ...ఆ... 

గతా! 
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మషతరగలకి చెందిన కృష్ణమూర్తి, స య 'పెళ్లవుతుం ఒకే 

ఊరిలో ఉండాలని శ్రీధరం కంపెనీలో ఉద్యోగాలలో చేరతారు. చేరడానికి 

తామిద్దరం భార్యాభర్తలు కాదని చెప్పవలసి వస్తుంది. ప. 

అనుకుని శ్రీధరరావు కూతురు వసుంధర అత, టుంది. 
భామకు ఇది కంటగింపుగా ఉంటుంది. 
సత్యభామపై కన్నేస్తాడు. వసుంధర పాల 
నేర్చుకుంటానని చెప్పి అతని గదికి వస్తుంది. ఆ 

అవును. ఇది పతివతా 

ధర్మం. నా పతిని కాపాడు. 

కోడానికి, చెడ్డడుచులు మరిగి 

చెడిపోకుండా చూసుకోడానికి 

"భామ అంటుండగా ఆమె 

మనసును తృప్తి పరచి మెల్లగా . 
అవతల గదిలోకి పంపించి, 

తలుపు మూశాడు కృష్ణమూర్తి. | 
కృష్ణమూర్తి గది సర్దుడు ఎంతసేపటికీ కాకపోవడంతో విసుగెత్తోమిస్టర్ 

'కే కే...” కేకేసింది వసుంధర. 

“వచ్చేస్తున్నా...వన్మినిట్..” నవ్వుతూ తలుపుతీశాడు కృష్ణమూర్తి. 
గదిలోకొచ్చింది వసుంధర. గదంతా ఎంతో శుభ్రంగా ఉంది. షోకేస్లో 

రకరకాల బొమ్మలు, అక్కడక్కడా వేలాడుతున్న పూసలదండలు, అందంగా 

కుట్టబడిన సోఫాలు... సోఫాకవర్లు... గోడలకు తగిలించిన రకరకాల 
'పెయింటింగ్స్తో చూడముచ్చటగా -బ్రహ్మచారుల గది అంటే నమ్మడానికి 
వీలులేవట్టుగా ఉంది. ఆ గది అందాన్ని చూసి మురిసిపోయింది 

వసుంధర. 

“సర్ప్రైజ్... వాహ్... బ్యూటిఫుల్... బ్యూటిఫుల్....బ్యూటీఫుల్..అబ్బ.. 
మోదెంత గొప్ప టేస్టండీ” అంటూ గదంతా కలయదిరిగింది. 

“హి...హి....హి...” అరువు నవ్వు నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి. గోడకు 
వేలాడుతున్న అతని ఫోటోను చూసి “అబ్బ..ఎంత బాగుందో...” అని 
ముద్దుపెట్టుకుంది. 

వసుంధర చిలిపిచేష్టలతో తెగ సిగ్గుపడిపోయాడు కృష్ణమూర్తి. 
(౬ మ 

[తోం తస్యుసంయర త్రో. కక 

“నా... ద రియల్ సర్(పైజ్. కళ్ళు మూసుకోండి” అన్నది వసుంధర. 

కళ్ళుమూసుకున్నాడు కృష్ణమూర్తి. 
తనవెంట తెచ్చిన నిలువెత్తు లామినేట్ ఫోటో ఫ్రేమ్కి ఉన్న కవర్ను 

చింపి ఫోటోను చూపించింది వసుంధర. 

కృష్ణమూర్తి ఆ ఫోటోను చూసి హా | 
న తను డిజైను |. 

చేసిన చీరలో వసుంధర బొమ్మ! 
ఆ అందాన్ని చూసి “మైగాడ్” 

న సంభ్రమంగా. 
“ఊహు...మైగాడెస్ అనాలి. 

[ మొన్న మోరు నా కోసం వేసిన  . 

స్కెచ్ ఇది. స్టూడియోకు తీసుకెళ్ళి 

చారెడు బొమ్మను బారెడు 

చేయించా. నా అంత సైజుకు బ్లోఆప్ చయ్యమున్నాము "ఫెంటాస్టిక్ కదూ” 

అన్నది కిలకిల నవ్వుతూ వసుంధర. 

వసుంధర చేష్టలను తలుపుచాటునుండి విస్తుపోతూ చూస్తున్నది 
సత్యభామ. 

“ఆకలండోయ్.. మోరు బ్రహ్మచారి కదాని అన్నీ తెచ్చాను. బిస్కెట్టు, 

కాఫీ, లంచ్...” అన్నది వసుంధర సంచుల్ని సరంజామాని బెడ్రూమ్లోకి 

తెస్తూ, 

నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి వాటిని చూసి. అపుడు అతని ముఖాన్ని 

పరిశీలనగా చూసింది వసుంధర. 

“ముక్కుమోద కాటుక! ఎవరి ముద్దెట్టుకున్నారు?” అడిగింది పడిపడి 
నవ్వుతూ. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది కృష్ణమూర్తికి. ఇందాక భామను 
అవతలగదిలోకి పంపేటప్పుడు అంటిఉంటుంది. ఉలికిపడి అద్దం 

చూసుకుని తుడుచుకున్నాడు. 

“హ...హ్హ...హ్హ... అయితే 

“రముంచవేం... లేదు: దాస 
కిందెక్కడ?” అన్నాడు. 

“అయితే పెరట్లో 
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దాచుంటారు” అంటూ పెరట్లోకి వెళ్ళబోయింది. “చాలా...నేను తాడులా కనిపించే త్రాచుపామును”బెదిరించాడు 

వసుంధరేదో చిన్నపిల్లనుకుంటున్నాడు కానీ ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క కృష్ణమూర్తి. 

బెట్టేరకం అని ఇప్పుడే అర్థమౌతున్నది తనకు. “అయితే మనకు పెళ్ళొద్దు” అన్నదామె 

హలో.... అమ్మో... అక్కడంతా పాములు” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి “ఖచ్చితంగా వద్దు. హైలీ డేంజరస్”చెప్పాడు కృష్ణమూర్తి. 

గబగబ వసుంధరకు అడ్డం వెళ్ళి. ః కా “మీరు నిజంగా పాముల జజ 

భర్త అవన్ఫ గమనించి క్ట 
పరటిచాటున దాక్కున 

సత్యభామ పాములా 'బుస్'మని. 

శబం చేసి సహకరించింది. 

“...ఇది కాటుక కాదు. బ్లాక్ 

పెయింట్. రంగు. పొద్దున మో 

బొమ్మేశానుగా” అన్నాడు. ఏం మాట్ట్లాడాలో 

పరుపుమోద వెల్లకిల్లా పడి తోచలేదు. దిక్కుమాలిన నవ్వు 
కెవ్వున కేక పెట్టింది వసుంధర. “అయ్యో.... ఏవయింది? బైట ఎవరైనా నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి. 

వింటే” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి విహ్వాలంగా. “హమ్మో...ఆకలాకలి... రండి... భోంచేద్దాం..మా ఇంట్లోంచి క్యారియర్ 

“ బ్రహ్మచారి కన్నెపిల్లని రేప్ చేస్తున్నాడు - అనుకుంటారు.... ఒకవేళ తెప్పించాగా ' అన్నది వసుంధర. నిట్టూర్చాడు కృష్ణమూర్తి. 

మనం మొగుడు పెళ్ళాలమే అనుకోండి...” మరింత ఉడికించింది భామ. కృష్ణమూర్తిని మూడు చెరువుల నీళ్ళుతాగించి వెళ్ళిపోయింది 
గుడ్డురిమి చూసింది సత్యభామ. వసుంధర కిలకిల నవ్వుకుంటూ. 

“అప్పుడు అరిచినా రేప్ అనే క వసుంధర వెళ్ళగానే బుసబుసలాడుతూ వచ్చింది భామ. చీపురుతో 

అంటారా?” అన్నది వసుంధర. గదంతా శుభ్రంగా చేస్తున్నది. వసుంధర, తన భర్త తినగా మిగిలిన 

ఆఅవె తెంవరితనవేంంటో బిస్కెట్లను, వాటి రేవర్లను, 

అర్థంకాక తలబాదుకుంది భామ. చెత్తాచెదారాన్నంతా విసిరి 

గదిలో కృష్ణమూర్తి పరిస్థితీ అలాగే కొట్టింది బయటకు. 

ఉంది. | “అన రంలు అందులో 

“ఇష్..వేడం...” అంటూ బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు ఇంకాచాలా 

తలపట్టుకున్నాడు. ఉన్నాయి. మా చెల్లాయి, మో 

పకపక నవ్వింది వసుంధర. “| తమ్ముడు తింటారుగా...” 

“అయినా నాకు లేని భయం మోకెందుకండీ...? ఎనీవే...మనిద్దరికీ అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

ముక్కగారే . అందుకే ఐలైక్ 

యూ..ఐలవ్ యూ” అన్నది 

1 వసుంధర కృష్ణమూర్తికి దగ్గరగా 
జరుగుతూ. 

మొగుడూ పెళ్ళాల్లేరు. మనం పెళ్ళాడేస్తే?” ఉడికించింది వసుంధర. బాము నమాభానం. 

“అమ్మో... "అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. చెప్పకుండా అన్నింటిని చేతిలోకి 

“ఏం? నా అందం మోకు చాల్లేదా?” తీసుకుని బయటకు చెత్తకుండీలో పారేసింది. 

“అబ్బే బ్బె....” అంటూ చేతులు అడ్డంగా ఊపి, “యువార్ ది “ఎఛళి చైదదు ఆరుం కళికిల్తా...” అంది మలయాళంలో. 

లన్లీయెస్ట్ గర్ల్. అన్నాడు. “భామా...డోన్టాక్ నాన్సెన్స్” అన్నాడు కోపంగా. 

“అయితే సరేనా?” “ఎంగిలి సరుకెవ్వరూ ఏరుకు తినరు” అన్నది భామ అవతలికెళ్తూ,. 

“ఐమీన్..యూమీన్...ఐమీన్...” పెద్దగా నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి. 

“మోనూలేదు మానులేదు. మా డౌడికి ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాను”. “ఎంగిలి ఎంగిలి 
“మా ఇంట్లో ఫోన్ లేదండీ..నేను బీదవాణ్ణి కదా... అనుకోవడమే కానీ లోకంలో పెద్ద 

“ఓ ..అన్నట్లు ..మోలాంటి బీదవాళ్ళు నాలాంటి గొప్పదాన్ని పెళ్ళాడితే పెద్దవే ఎంగిలివి. నదిలో నీటిని 

డబ్బు కోసమే కదా...” అన్నది వసుంధర కృష్ణమూర్తి మాది కొస్తూ, చేపలు ఎంగిలి చేస్తాయి. గాలిని 

“అయ్యుండొచ్చండి... అన్నాడు కృష్ణమూర్తి ఎడంగా జరుగుతూ. మనం పీల్చేముందు కాకులు, = న 

“పెళ్ళయ్యాక మోరు నన్ను మోసం చేసి దోచుకోరని గ్యారంటీ పిచ్చుకలు, లారీలు, బస్సులు, ఇ లే 

ఏంటి?” కార్డు ఎంగిలి చేస్తాయి. ఇహపోతే ఆవు ఇచ్చే పాలను దూడ ఎంగిలి 

“ఏమీ లేదు” చేస్తుంది. ఆ పాలని పాలమనిషి నీళ్ళుకలిపి ఎంగిలి చేస్తుంది. ఎంగిలి 

“మోరిస్తారా?” కాకుండా ఉండగలిగేది ఒక్కటే. మనసు” ఉపన్యసించినట్టే ఇచ్చి సుత్తి 

“ఇవ్వను” కొట్టాడు కృష్ణమూర్తి . 
. భామకు కోపం తెప్పించింది అదే.. అసలే భర్తమిద అనుమానం 

1 పెరుగుతున్నది. వసుంధర వలలోపడి డబుల్గేమ్ ఆడుతున్నాడేమోనని 

సందేహం. కానీ అటువంటివాడు కాదేమోనని మరోవంక శంక. కానీ 

వరిన్టితులు, భర్త ప్రవర్తన అనుమానన్పదంగా తోన్తున్నాయి. 

అందుకేనేమో“దాన్ని మనిషి ఎంగిలి చేస్తున్నాడు” అన్నది కోపంగా 

, పరుపుమోది దుప్పటిని లాగి అవతల పారేస్తూ. 
“దుప్పటి కూడా ఎంగిలేనా ?” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

“కాదా...!?ఎక్కి తైతక్కలాడి తొక్కిపారేశారు. నాకు చిరాకు. కంపరం” 

“ఏం, విరు మంచాళ్ళే గ్ల 

కదా... న 
“అవకాశాన్ని బట్టి మంచివాళ్ళు జ్య 

చెడ్డవాళ్ళవ్వచ్చు. అవకాశం లేకపోలే జ 
చెడ్డవాళ్ళుకూడా చేతకాక మంచి 

వాళ్ళుగా మిగిలిపోవచ్చు. వృద్ధనారీ యూ 

వతివతః వా..వ్వా..వ్హాం / 

పగలబడి నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి. సు 

పరుపు మిద పడీ పొట్టపట్టుకుని నవ్వింది వసుంధర. “అయితే నేను అన్నది కోపంగా. ఇ 

స పెళ్ళాడటం న్లో ్ట నాన “కానీ రేపట్పుంచీ ఆవిడగారికి తైతక్కలు నేర్పే ఆంటీవి నువ్వే... 

గ తడతడతడతతడడతడ2ఓ్దై2€్ఞ2డా 
నా 

ఠం తస్య సం లతో కీ ట్ర) 



అన్నాడు కృష్ణమూర్తి వెటకారంగా. 

భామ ఉరిమి చూసింది. ఆ. 

కళ్ళలో అగ్నివూలు చూని, 
బెదిరిపోయాడు కృష్ణమూర్తి ., 

“అవెళ్ళా... అదేవింటి? 

నత్యభామాగ్రవామా? వై? 
అన్నాడు వసుంధర ఫోటో వంక 

చూస్తూ. 
“భామాగ్రహమో రామాగ్రహమో... పరాయి వాళ్ళు గుడ్డువెళ్ళబెట్టి 

నిలేసి చూస్తూంటే పడుకోలేను. మోకు బాగుండచ్చు” అన్నది భామ 

గోడకు వేలాడుతున్న వసుంధర ఫోటోవంక కోపంగా చూస్తూ. 

“ఇక్కడ పరాయి వాళ్ళివరున్నారు?” అని వసుంధర ఫోటోను 

గమనించి “ఓహో... అదా... గోడమోద బొమ్మకే ఇంతలా అయిపోతే 

ఎలా?” నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి. 
“ ఆఫీసులో గోడమోద నా బొమ్మపెడితే- వాడివి వళ్ళంతా కళ్ళు- 

అని మోరు వార్నింగ్ ఇవ్వలే? ఈ బొమ్మకు కళ్ళు కూడా వళ్ళ” దెప్పింది 

భామ. 

“అదా...అదివేరు-ఇదివేరు” 

“అవును... తాను చేసేది 
శృంగారం...” అన్నది భామ వెక్కి 

వెక్కి ఏడుస్తూ . 
సీరియస్ అయిపోయాడు | 

కృష్ణమూర్తి. 
“తను చేసేది శృంగారం 

కావచ్చు. నేను చేసేది మాత్రం 

వ్యభిచారం కాదు” అన్నాడు భామ 

కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ . 

న నకనడాడాతానతాడలననానన నన నన! 

100 ఈస్య- సంగీత్ రత 
వాతల నాకలా. 

భామలో అపార్ధపు పారలు తొలగలేదు. అనుమాన బిజం అనెది 

మనసులోనే నాటుకుంటే ఎలాంటి ఎరువు వెయ్యకపోయినా 

మహావృక్షమౌతుంది. దాన్ని మొదట్లోనే మొదలు నరికితే జీవితం నల్లేరు 

మోద బండి నడకౌతుంది. లేకుంటే కష్టాలు తప్పవు. 

కృష్ణమూర్తి ఎంత వివరణ ఇచ్చినా భామ మొండితనం వీడలేదు. చాప, 

దిండు, దుప్పటి తీసుకుని సావిట్లోకి వెళ్ళబోయింది. కృష్ణమూర్తి 

అడ్డుపడ్డాడు. 
“తప్పు..నువ్వు సావిట్లో పడుకుంటే రెండుకాదు. పద్ధెనిమిది కళ్ళు 

మనలను చూస్తాయి” అన్నాడు . 
భర్త వంక ఆశ్చర్యంగా చూసింది భామ. ఆ కళ్లలో కనిపించిన 

సూటిదనానికి నిర్దాంతపోతూనే తగ్గిపోయింది. 
“ప్లీజ్..లోపలకు పద” అన్నాడు. మౌనంగా అతన్ని అనుసరించింది. 

కృష్ణమూర్తి తలుపు వేసేశాడు. 
“ఆ దెయ్యవు బొమ్మని 

వీకేస్తాను, చింపేస్తాను, 

నవింలేస్తాను, ఓకే!?” 
అన్నాడు కృష్ణమూర్తి సరదా 
మూడ్లోకి తెస్తూ. 

బావము కొంచెం 
ప్రసన్నమైంది. “హు...హు... 
నమిలేస్తే! ఛ... ఎంగిలి. 
వద్దు” అన్నది కొంటెగా. 

సరసుడు, రసికుడైన భర్తకు భార్యనుంచి ఆ మాత్రం స్పందన చాలు. 

ప్రతి స్పందన ఎలా ఉంటుందో వివరంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇద్దరూ కలిసి 

పట్టెమంచం పరుపు మోద పడ్డారు-గోడ మోద పటంలో వసుంధర 

కన్నుకొట్టి ఈలవేసినట్టుగా కనిపించింది ఇద్దరికీ. 

(ఇంకావుంది) 

1-15 ఆగస్టు 2004 



ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా... 

ప్రముఖ గాయకుడు, స్వరకర్త 

లలిత సంగీత విద్వాంసుడు, 
వాగ్దేయకారుడు 

౨0.బిత్తరం౦ంజన్ 
సమర్పిస్తున్న శీర్షిక ఇది. 

ఫోన్ నెం. 6 ము2ళ3 

వఇసనిదపవుగరిస 

- షద్దము, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధమధ్యమం, 

పంచమం,కాకలి నిషాదం ఆరోహణలోను, 
-షడ్డము, కాకలి నిషాదం, చతుశృతి దైవతం, 

శుద్ధదైవతం, కాకలి నిషాదం యీ రాగంలోని స్వరాలు 
ఆందోళిక  : (కర్ణాటకసంగీతంలో ని రాగం) 
ఆరోహణ ? సరిమప నిస 

ఇ సనిదమరిస 

-షడ్డము,కైశికి నిషాదం, చతుశృతి దైవతం,శుద్ధ 
వలు. ష్ణ 

చ్యయావన సారంగ 

౩: సరిమపనిస 

ు ఇసనిపమరిస 
- షడ్డము, చతుశ్శృతి రిషభం, శుద్ధమధ్యమం, 

కం ర్ధాటక సంగీతంలోని గౌరిమనోహరి రాగం 

23వ మేళకర్త. ఆ మేళ కర్తకు జన్యరాగమే పట్ 
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చ! కులభేదం మనకెందుకని లేనేలేదు 
మత భేదం మనకెందుకని రానేరాదు 

దీప్ అనే హిందుస్తాని రాగం. ఈ రాగం హిందుస్తాని 
సంగీతంలో బహుళ ప్రచారంలో వున్నది. లలిత 
సంగీతంలో కూడా యీ రాగం ప్రాచుర్యాన్ని 
పొందినది. చలన చిత్రాలలో, ఆకాశవాణి లోను 
కూడా యీరాగాన్ని ఉపయోగించి స్వరకర్తలు 
సుమధురమైన బాణీలను కూర్చారు. అలాగే 

చంద్రకౌంస్ కూడా హిందుస్తాని సంగీతంలో 
పాప్యులర్ అయిన రాగమే. లలిత సంగీతంలో 
కూడా యీ రాగం ప్రాచుర్యాన్ని పొందినది. కర్ణాటక 
సంగీతంలోని ఆందోళిక 28వ మేళకర్త అయిన 
హరి కాంభోజి రాగానికి జన్యరాగం. ఈ రాగంలో 

త్యాగరాజస్వామి విరచితమైన “రాగ సుధారస 
పానము జేసి రంజిల్లవే ఓ మనసా” అనే కీర్తన 
చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది. లలిత సంగీతంలో యీ 
రాగాన్ని స్వరకర్తలు సాధారణంగా ఉపయోగిం 

చరు. శాస్త్రీయ సంగీతంలోనే యీ రాగంలో యితర 
వాగ్గేయకారుల కీర్తనలు ఉన్నట్టుగా తోచదు. 

అరుదైన యీ రాగాన్ని “మనదేశం భారత దేశం” 

అనే పాటలోని ఒక చరణానికి ఉపయోగించి 

బాణీని నేనుకూర్చాను. బృందావన సారంగ రాగం 

బృందావని అని కూడా పిలువబడుతుంది. శ్రీ 

జ. తిల్లాన యీ రాగంలో బాగా 

ప్రసిద్ధి చెందినది. లలిత సంగీతంలో యీ రాగం 

 వారరరలో వున్నది. చలన 

చిత్రాలలోను, ఆకాశవాణిలోను కూడా స్వరకర్తలు 

యీ రాగం ఆధారంగా చాలా పాటలు మనకు 
నాననా కనాన క నవ 

[0 ఈస్మ్య సంపత లత్రో 
న లన నన వ! 

కర్షకులం మనమందరము - - కార్మికులం మనమందరము 

అందించారు. 

1982 జనవరి 26 రిపబ్లిక్ దినోత్సవాన్ని 

పురస్కరించుకుని డా॥దాశరథి గారు రచించిన 

దేశభక్తి గీతం “మనదేశం భారత దేశం” 

ఆకాశవాణిలో ఉదయం “మాతృవందనం” 
కార్యక్రమానికై నా నంగీత సారథ్యంలో 

బృందగీతంగా ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం 
ప్రసారం చేసింది. 
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, పరుగులు తీయాలి శ్ర 

2. 

3. ఓడను జరిపే ముచ్చట కనరే 

చంద్రకౌ(6స్ 
1. ఆకాశాన సూర్యుడుందడు సందెవేళకి 

ఆందోళక 
రాగసుధారసపానము జేసి 

(త్యాగరాజ 

చూపులు కలిసిన శుభవేళ 

3. అణువూ అణువున వెలసిన దేవా 

2. గాలిలో నాబ్రతుకు తేలిపోయినదోయి 

1. కన్నుల దాగిన అనురాగం 

2. మేఘాఛాయీ ఆధీరాత్ 

3. ఎవరో రావాలి 



“ఆడుతూ... పాడుతూ...” అనే పుల్లెంగ్ల్ 
కామెడీ చిత్రాన్ని అందించిన దర్శకుడు 
దేవీప్రసాద్ తాజాగా 'లీలామహల్ సెంటర్ అనే 
చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించాడు. ఆర్యన్రాజేష్, 
సదా ఈ చిత్రంలో హీరో హీరోయిన్లు. కామెడీ 
మోదనే కాక మ్యూజిక్లో కూడా తనకు మంచి 
టేస్ట్ ఉందని నిరూపించుకునేలా ఈ చిత్రంలోని 
పాటలకు ముంచి ట్య్యూన్లను 

రాబట్టుకున్నారాయన. ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ 

స్వరపరిచిన ఈ చిత్రంలోని గీతాలు సూర్య 
మ్యూజిక్ ద్వారా విడుదలయ్యాయి. 

ఆడియోలో తొలుత వినిపించే 'ఆ తుమ్మెద 

రెక్కలనడుగు ఈ పువ్వుల మొక్కలనడుగు' 

పాటని ఉదిత్నారాయణ్,సుజాత పాడేరు. 

ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ కి చేదోడు వాదోడుగా 

వ్యవహరించే. ఇ.యన్.మూర్తి ఈ పాటను 
రాశారు. లోగడ సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు 

వస్తావని వంటి చిత్రాలలోను, ఇటీవల'స్వామి' 
చిత్రంలోను పాటలు రాశారాయున. 

ఎన్.ఎ.రాజ్కుమాల్ రెగ్యులర్ మెలొడీ 

ఫార్మాట్లోనే ఉంటుందీ పాట. 'బర్భాత్'(1949) 
సినిమాలో శంకర్జైకిషన్ స్వరపరిచిన “హవామె 

ఉడ్తా జాయే మెర లాల్ దుపట్టా మల్ మల్ 

పాట పల్లవి ట్యూన్ని ఈ పాట పల్లవి టేకాఫ్ 

కు గ్రేరణగా తీనుకున్నారని రవంత 
అనిపించటం సహజం. 

“బాలామణెమ్మో బాలామణెమ్మో" అనే 

పాటను నుద్దాల అళోక్తేజ రాయుగా 

శంకర్మహదేవన్స్ మాలతి బృందం పాడేరు. 

ఇందులోని 'దసరనాడు విడుదలైన హిట్టు 
సినిమాలా” అనే సాకీని ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ 

ఆలపించారు. 1978 లో 'వయసు పిలిచింది" అనే 
చిత్రం ఒకటొచ్చింది. కమల్హాసన్, రజనీకాంత్ 

అందులో నటించారు. ఆ నీనివూలో 

ఇళయరాజా స్వరపరిచిన 'మబ్బే మసకేసిందిలే' 
అనే పాట ట్యూన్ ఆ రోజుల్లో దక్షిణాదిన 

అన్నిభాషల్లోనూ ఓ ఊపు ఊపేసింది. ఆ పాట 

సాకీ 'ముత్యమల్లే మెరిసిపోయే మళల్లెమొగ్గా' 
అంటూవస్తుంది. ఆ సాకీ వరసని, ఈపాట సాకీకి 
వాడుకున్నారు. అంతేకాదు 'మబ్బే మసకేసిందిలే' 

ట్యూన్ని ఈ పాటలోని “అబ్బో బల్లే బల్లే- దీని 

ఒళ్ళే బబ్బుల్గమ్ బిళ్ళ బళ్ళే' అనేలైన్కి , తర్వాత 

అలా వచ్చేలైన్లకి వాడుకున్నారు. ఒరిజినల్ పాట 
మోదున్న మమకారమే ఈ (ప్రేరణకు కారణమని 

తెలిసేలా స్వతంత్రంగా రూపొందించిన మిగిలిన 

పాట తెలియజేస్తుంది. ఈ లైన్లకు అశోక్తేజ వేసిన 
కాయినింగ్స్ అన్నీ చాలా సరదాగా ఉన్నాయి. 

సాయి శ్రీహర్ష రాసిన 'ఓ హంపి బొమ్మ 

ఎల్లోర గుమ్మ కళ్ళార్చలేనమ్మా పాటను 

హరిహరన్, సుజాత పాడేరు. ఇది కూడా 

ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ రెగ్యులర్ మెలొడీ ఫార్మాట్ 
లోనే ఉంటుంది. “గుట్టు అంటూ శూన్యం 

1-15 ఆగస్టు 2004 

లీలమహత నీక కమాహని + ఎన.ఏ.రొలీసిను 

విడుదల : సూర్య మ్యూజిక్ 
వెల ఏ; రూ.35/- 

-గుండెల్లా గ్రేమధన్యం-దేహాలు అన్ని 
దానిసైన్యం' అంటూ ్రేమ గురించి సాయి 

శ్రీహర్ష ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రశంసార్హంగా ఉంది. 

అంతే కాదు..'శకం' కి బహువచనంగా “శకాల 

పేమ' అంటూ ఓ వదాన్ని వాడారాయన 

ఈపాటలో. తమకి ఏమాత్రం అర్ధం కాకపోయినా 

రచయితను అడగకపోవటాన్ని అటుంచి, 

నిర్మాణ బృందంలో ఎవరో ఒకరు స్వతంత్రించి 

తమకు తోచిన ఏదో ఒక మాట వేసేసి సర్టేసే 

ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి ప్రయోగాలు యధాతథంగా 

రికార్డింగ్ దాకా వెళ్ళడం అదృష్టమే. కాకపోతే ఆ 

మాటను '“షకాల'అంటూ హరిహరన్ పాడటం 

దురదృష్టమే. 
సుద్దాలఅశోక్తేజ రాయగా చిత్ర ప్రధాన 

గాయనిగా పాడిన 'సిరిమల్లే వువ్వల్లే నవ్వులే 

చల్లుతూ” పాట మెలొడి ఓరియెంట్డ్గానే 

రత! 

[కం ఈస్తం సందర తతో 
ననన నన నకల కాలాల టీ 

' ఊవం౦దుకునేలా 

కాకుండా చక్కని బీట్తో విన్నవారి మనసు మంచి 
రూపాందింది. 

సుద్దాలఅశోక్తేజ కూడా ఈ పాటని మనసుపెట్టి 

రాశాడనిపిస్తుంది. “అపురూపమైన ఈ లోకంలో 
మనం నూరేళ్ళ అతిథులం' అని చెప్పటంలో 

మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. ఆడియోలో గల 
మిగిలిన పాటలతో పోలిస్తే ట్యూన్పరంగా 
ఈపాట పోకడ భిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంది. 
ఈ పాటలో చిత్రతో పాటు ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్, 

డా॥నారాయణ్ కూడా గొంతు కలిపారు. 

నారాయణ్గారు హోమియోవతి డాక్టరు. 

ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ స్వర కల్పన చేసిన పాటల్లో 

ఆయన పాల్గొంటూ ఉంటారు. కాకపోతే - వీరి 

పేర్లు ఆడియో ఇన్లే కవర్పై కనిపించవు. 

నుద్దాల అళోక్తేజ రాయగా 

యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడిన “గాలికి 
తెలియని రాగాలున్నవి' పాటకి 'రెగ్యులర్ సాంగ్ 

అనే ముద్రను వెయ్యరాదు. గుండెల్లోతుల్లోంచి 
పాతాళగంగలా ఎగజిమ్మిన సాహితీ విజృంభణ 

ఆ టశ్రుతిశుద్దంగా, లయబద్దంగా చెవులకు 

సక్రమంగా చేరడానికి స్వరపరంగా నిర్మించిన 
వంతెన లాంటి ప్రయత్నంగా అభివర్ణించాలి. శ్రీశ్రీ 
రాసిన “నేను. సైతం' కవితకు 'ఠాగూరొలో 

కొనసాగింపు ఇచ్చాక సుద్దాలఅశోక్తేజకి అదే 

ధోరణిలో పాటలు రాసే అవకాశాలు ఎక్కువగా 

వస్తున్నాయని ఈ'గాలికి తెలియని రాగాలున్నవి" 
నిరూపిస్తుంది. 

చరణాలలో - మాటల కందని హిందోళం, 

మనసుకు చెందని మధ్యమావతి,శివునికి 

తెలియని శివరంజని, చివరకు మిగలని 

శ్రీరంజని - అనిఎందుకు రాయవలసివచ్చిందో 

ప్రజలకు తెలియటానికి అశోక్తేజ ఓవ్యాసాన్ని 
పత్రికా ముఖంగా అందిస్తే బావుంటుంది. 

మిగిలిన వర్ణనలు కాస్త ఆలోచిస్తే అర్ధమయ్యే 
అవకాశం ఉంది కానీ హిందోళం, మధ్యమావతి, 

శివరంజని, శ్రీరంజని వంటి రాగాల పేర్లు 

ఉపయోగించటంలో గల సాహితీ ప్రయోజనాన్ని 

తేట తెల్లం చేయగలిగేది కవి హృదయం ఒక్కటే! 
వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి - మంచి పదాలు 

వాడే అదృవ్చం - బాషా జ్ఞానం 

పంపాందింవచేనుకోవడానికి వనికొచ్చే 

ప్రయోగాలు చేసే అవకాశం - ఈ పాట ద్వారా 

ఓ సినీకవికి కలిగినందుకు సంతోషించాలి. 

బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడబట్టే సదరు అక్షరాలకు 

అమృత స్పర్శసోకిందని చెబితే -స్పష్టంగా 

వినబడినపవ్పుడే ఆ నంగతి అర్థమైందనే 

వారుంటారు కనుక పునరుక్తి ప్రసక్తి వద్దు. 

ఈ'గీతా'నికి ముందు బాలుచేత, ఏ సైడు 

దీపిక చేత పాడించిన “చిట్టీ చిలకమ్మా 
అమ్మకొట్టిందా' బిట్, బీ సైడు బిగినింగ్లో 
“పరమ పావన పాప యోచన' అంటూ కల్పన 

చేసిన స్వరాలు అన్నీ బావున్నాయి. ల 

(౪) 



“ముద్దమందారం, “నాలుగు స్తంభాలాట 
చిత్రాలతో జంధ్యాల పట్ల యువతరం ప్రేక్షకుల్లో 
వ్రత్యేక ఆరాధనాభావం ఏర్పడింది. ఆ 
నేపథ్యంలో యువతరం కోనం జంధ్యాల 
ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన చిత్రం 'రెండు జెళ్ళ 
సీత. 

జంధ్యాలకి కె.విశ్వనాథ్ అంటే ఎంతటి 

(౭) 

బావు-రమణలంటే కూడా 
అంతే!. ముళ్ళమూడి 
వెంకటరమణ- మాటల్లో 
హాస్యాన్ని అందంగా పాదిగిస్తే, 

కాయినింగే “రెండు జెళ్ళ 
సీత. బోలెడంత అందంగా 

కాస్తంత అమాయకంగా ఉండే అమ్మాయిని... 

అబ్బాయిలంతా 'రెండు జెళ్ళ సీత అనేసు 
కునేవారు. అలాంటి కుర్రకారు డ్రీమ్గర్ల్ అయిన 
“రెండు జెళ్ళ సీతని తనదైన హాస్యపంథాలో 
తెరకిక్కించారు జంధ్యాల. 

నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఓ అమ్మాయిని 

ప్రేమిస్తారు. ఆ అమ్మాయి అప్పటికే వేరే 
అబ్బాయిని ప్రేమించి కట్నపిశాచి దురాగతం 
నాతని ననకనాునతతాలాడక తాతా యాల 

[రం ఈస్య సంత లత్రో 
ప్త లాలన పవనం డా వ నాయ 

వల్ల అతనికి దూరమైపోతుంది. ఈ నలుగురు 

కుర్రాళ్ళు ఆ అబ్బాయిని సంస్కరించి ఇద్దరి పెళ్ళి 

జరిపిస్తారు. ఇదే ఈ చిత్ర మూలకథాంశం. 
ప్రథమార్థం క్రేజీగానూ, ద్వితీయార్థం కొంచెం 

'సెంటిమెంట్తోనూ నడుస్తుంది. 
ఇందులో నలుగురు కుర్రాళ్ళుగా నరేష్, 

ప్రదీప్, రాజేష్, శుభాకర్ లు నటించారు. ఈ 

నలుగురూ ఒకరకంగా తెలుగు తెరకి కొత్తవాళ్ళే, 
ప్రముఖ నటి, దర్శకురాలు విజయనిర్మల 

తనయుడైన నరేష్ “పండంటి కాపురం”లో 
ఎస్వీఆర్ మనవడిగా, 'దేవదాసు'(కృష్ణ) లో 
చిన్నవటి దేవదానుగా నటించి,'గ్రేవు 
సంకెళ్ళు'తో హీరోగా తెరంగేట్రం చేసాడు. 
దర్శకుడిగా జంధ్యాల తొలి చిత్రం 

“'ముద్దమందారం'తో హీరోగా పరిచయమైన 
ప్రదీప్ ద్వితీయవిఘ్నం లేకుండా “మల్లెపందిరి” 
లో కొద్దిసేవు కనివించారు. “నాలుగు 
స్తంభాలాట' లో కూడా హీరోగా నటించారు. ఆ 
తర్వాత నటించిన చిత్రమిది. ఇదే ఆయన ఆఖరి 
చిత్రం కూడా. ఈ సినిమా తర్వాత ప్రదీప్ ఏ 



మాలటమల్లుచు అభినయం నీనివూా చేయలేదు. చదువుకే తాలి క్ష ప్రాధాన్యమిచ్చిన ప్రదీప్, అటుపై బుల్లితెరపై . లేడివేట. ఇదిలేడీనేట : + ప్రదిప్, రాజేష్, శుభాకర్ తదితరులు. 

. సరిసరి పదపదన్ 

నీ సరి ఎవరిక అవనీ 

వం ర వం 

ఘుమఘుమలై : కమలాకర్, మవోలక్షై - 

. కొబ్బరి నీళ్ళా జలకాలాడి. : 'శుభలేఖ' సుధాకర్, దేవి, నరేష్కి న. . 
ల యం. _ 

అగ్రపీఠాన్ని అలంకరించారు. శ్రీలక్ష్మీ సోదరుడైన మ ప. స . న న. 
రాజేష్ ని నెలవంక సినిమాతో న ద్యాల హీరోని స వ . 

వ సమ ర న వం. . 

చేసారు. ఆ తర్వాత రాజేష్ 
నటించిన నినివూ ఇది. 
తరువాతి రోజుల్లో 'మయూరి' 
శుభాకర్గా పేరుతెచ్చుకున్న 
శుభాకర్ కి ఈ చిత్రం మంచి 
గుర్తింపును తీసుకువచ్చింది. 

హీరోయిన్ మవోలక్ష్మి 
గువికుడిగా నీనివూలో 
కనివించిన అబ్బాయి కురు 
కమలాకర్. ఇతగాడు ఓ సినిమాలో 
హీరోగా కూడా చేసాడు. 

'రాము' సినిమా గుర్తుంది కదూ. 
అందులో ఎన్టిఆర్ తో కలిని శే, 
“పచ్చని చిలుకలు రెండు" పాటలో 
నటించినావిడ పేరు పుష్పలత. అలా 
తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన ్డ 
పుష్పలత కూతురు మహాలక్ష్మిని ళ్ చిత్రంలో నటించిన అమర్నాథ్ కూతురే ఈ “శ్రీలక్ష్మి. 
హీరోయిన్గా ఎంపిక చేసారు జంధ్యాల. తవింళంలో, మలయాళంలో కొన్ని 
కన్నడంలో కొన్ని నినిమాల్లో నటించిన సినిమాల్లో కథానాయికగా నటించిన శ్రీలక్ష్మి 
మహాలక్ష్మికి తెలుగులో మాత్రం ఇదే తొలి. 'నివురు గప్పిన నిప్పు' సినిమాలో తొలిసారిగా 
ప్రయత్నం. వుష్పలత కూడా ఇందులో హాస్య పాత్ర చేసారు. ఆమె కెరీర్కి “రెండు 
నటించారు. అది కూడా మహాలక్ష్మికి తల్లిగానే... జెళ్ళ సీత' మంచి ఊతాన్నిచ్చింది. ఈ 

అమాయకపు ఇల్లాలి పాత్రలకు పెట్టింది చిత్రంలో తాను ఎంపికైన విధానాన్ని శ్రీలక్ష్మి 
పేరుగా భాసిల్లిన శ్రీలక్ష్మికి హాస్యనటిగా మంచి వివరిస్తూ “ఈ చిత్ర నిర్మాణ నిర్వాహకులు 
ముద్ర వేసిన చిత్రం 'రెండు జెళ్ళ సీత”. 1954లో జయుక్ళవ్న మా నాన్నగారికి వర్సనల్ 
వచ్చిన 'అమర సందేశం' వంటి చిత్రాల్లో హీరోగా మేకప్మెన్గా పనిచేసేవారు. అప్పట్నుంచీ 

తయతచపుతితతమ 

సేట్జీ ; టెలిఫోన్ 
సత్యనారాయణ 

గండభేరుండం న అల్ల్డురామలింగయ్య 

మరియు 

కిరణ్, సుందరలక్ష్మి, 

ప్రకాశరావు, తాతబాబు, 

విజయకృష్ణ, రామారావు, 

'ఎర్రాజీరావు, తాతా అప్పారావు, 
భాస్కర్ విశ్వనాథ్ తదితరులు, 



రచన : వేటూరి సుందరరామమూర్తి 

న న 

ఆయన మాకు. 
మంచి ఫ్యామిలీ గ్రైండ్. 
ఆయన నాకు ఇందులో గెస్ట్ 
క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్పారు. 'హీరోయిన్గా 
చేస్తున్నావ్ కదా ఇలాంటి గెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ వద్దుని 
మా తమ్ముడు రాజేష్ వారించాడు. వచ్చిన 
అవకాశం వదులుకోకూడదనే పద్ధతిలో నేను 
సినిమా చేయటానికి సిద్ధమైపోయాను. తీరా 
రెండు రోజులు వేషం అనుకున్నది కాస్తా ఫుల్ 
లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది. అమాయకత్వం, 
మూగ భాష మాట్లాడే తీరు వల్ల ఆ పాత్ర 
అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇందులో నా పాత్ర పేరు 
అననూయ. ఈ పాత్రే నేను హాస్యనటిగా 
మారటానికి బలమైన పునాది వేసింది. నేను 
వోన్యరనం౦లో ఏ మాత్రమైనా పేరు 
తెచ్చుకున్నానంటే అదంతా జంధ్యాల గారి చలవే. 

(ఆ 

[ తరువాత ప్రముఖ దర్శకులతో తన అభిరుచికి 

కతత త222] 

[టం ఈస్య నంతర లీత్రో 
ట్ 

న చ న 

గానం ;యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం 

య 
కీ 

టై లీ స 
త్స 

ఖ్ 

న 
న త ల క ల్ ఖ్ నో శి న ఏ. ఏరి 

ల మ రుఆడి 
షస, ఇ లే ఇంది రవముషనాయుడ 

ర్క వ్వా 
ల 

“రెండుజెళ్లసీత'లోని నా పాత్రకు ఉత్తమ 
హాస్యనటిగా కళాసాగర్ అవార్డు లభించింది. ఆ 

తరువాత వదమూడేళ్లు ఏకధాటిగా ఆ 
అవార్జునందుకున్నాను.” అని చెప్పుకొచ్చారు. 

తొలుత మేకప్మెన్గా పేరు తెచ్చుకుని ఆ 

కేశవరావు, సాయికృష్ణ డిస్టిబ్యూషన్ సంస్థను 

ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇందులో హీరో కృష్ణ, 
దర్శకుడు దాసరి కూడా భాగస్వాములు. సినిమా 

నిర్మాణం మీద మక్కువ ఉన్న కేశవరావు తన 
అభిప్రాయాన్ని జయకృష్ణకు చెప్పి అండగా 

ఉండమని కోరారు. ఈ సందర్భంలో జంధ్యాల 

తనకు చెప్పిన ఓ స్టోరీ లైన్ గురించి వివరించారు 

జయుక్ళన్న. అలా “రెండు జెళ్ళ నీత 
మొదలయింది. ఆ తరువాత ఇదే బ్యానర్లో 

“రావూ-గోపాలరావూ* చిత్రం కూడా 

రూపొందింది. జంధ్యాల, జయకృష్ణల 

అనుబం౦ందధం౦ జంధ్యాల మతి 

చెందేవరకూ కూడా కొనసాగింది. 

వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్లో 
“వలు! దో ర్చ 

మనవరాలు, 

తగ్గట్టుగా ఎన్నెన్నో ఉత్తమ చిత్రాలను 
నిర్మించారు జయకృష్ణ. 

] ౧కరఠరాబరణం'” 

రిలీజ్ 
తరువాత 

జంధ్యాలతో . 
జయుక్ళన్ణకు వరిచయ, 

ఏర్పడింది. అటుపై వాల్లిద్ద 
రెగ్యులర్గా కలునుకుంటుండేవారం 
జంధ్యాల దర్శకుడైన తరువాత ఆయన 
షూటింగ్లకు రెగ్యులర్గా వెళ్తుండేవారు _. _ 
జయకృష్ణ. నవభారత్ పంపిణీ సంస్థకు చెందిన 5౯," 

భోజనంబు 
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కప్ప మోహన్-మూర్తి నలుగురు కుర్రాళ్ళు. ఒకే కాలేజీ-ఒకే రూమ్ 
బాటాలకే ల లవర్ అన్నట్టుగా వుంటారు. వుంటున్న |” 

ంట్లోకి 'సీతి అనే అందమైన ప తన: వ కలి వ 
ది, ఆఅ పమ ఆ నలుగురి మఠ్యనా పోటీ 

క 
రాసి చెబుతుంది. , వుంద 

వాము మధు తండ్రి గండభేరుండం వీళ్ళ | మీద 
లక్షల కట్నం అడుగుతాడు. బడిపంతులైన సూర్యనారాయణ 1 వ్పుక్యూగాడు. ఇలా 

రూపొందాయి. “శుభం' అనే చిత్రానికి ప్లానింగ్ 
జరుగుతున్న సమయంలోనే జంధ్యాల 

ఆకస్మికంగా కన్నుమూశారు. 
నంగీత దర్శకునిగా 

రమేష్నాయుడు చేసిన సరిగమల 
సరసాలు (పేక్షకుల్ని కొబ్బరి నీళ్ళలో 
జలకాలాడించాయి. తెలుగు వారి 

వంటకాలు, రుచులు మీద మహా మ 
మక్కువున్న జంధ్యాల చాల 

ఇష్టపడి 'మాగాయే మహాపచ్చడి- 
పెరుగేస్తే మహత్తరి - అది వేస్తే 
అడ్మవిన్తరి - మానిన్యాం 

వువోనుందరి” అంటూ 

వేటూరితో ఊరగాయపద్యంలా 
అనిపించే ఓ రాలుగాయిపద్యాన్ని 
రాయించు కున్నారు. అంతేకాదు 
ఆకాశవాణిలో వనిచేసే వ్రసిధ్ధ 
సాహితీవేత్త ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ 
చేత వరకట్న సమస్య మీద క్లైమాక్స్లో 
వచ్చే “పురుషులలో పుణ్య పురుషులు వేరు' 

అనే పాటను రాయించారు. 

అవ్ప్చుడు శ్రీకాంత శర్మ విజయవాడ 

ఆకాశవాణి కేంద్రంలో పనిచేస్తూండేవారు. 
“కృష్ణావతారం' సినిమా కోసం బాపు ఆయనతో 
“చిన్నారి నవ్వు - చిట్టి తామర ఫువ్వు' అనే పాటను 

రాయించుకున్నారు. శ్రీకాంత శర్మ రాసిన తొలి 

సినిమా పాట అదే. జంధ్యాల, శ్రీకాంత్ శర్మ 

మంచి స్నేహితులు. “కృష్ణావతారం'లో పాట 

రాశారని తెలుసుకుని చాలా ఆనందపడి 

పోయారు జంధ్యాల. ఆ ఉత్సాహంతోనే అప్పుడు 

తను దర్శకత్వం వపిన్తున్న “నెలవంక 
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“'మాగాయే మహాపచ్చడి. = 
పెరుగేస్తే మహత్తరి 
అదివేష్తే స్తేఅడ్డవిస్తరి 

ర మహాసుందరి” 

అని వేటూరి 'రెండు జెళ్ల సీత చిత్రంలోని ఒక పాటలో రకు. 
హత్తరి", 'మానిన్యా మహాసుందరి' లాంటి పదాలు ఎందుకు వాడేరు... వ 

- ఇలా కాయిన్ చెయ్యాలని మీకెందుకనిపించింది... అని అడిగితే - 
“ఇదొక పేరడీ పద్యం. దీని ఒరిజినల్ వేరే ఉంది. సరదాగా. 

చమత్కారంగా శీ దైతా గోపాలం గారు 

అంకినీడే మహాప్రభూ 
ఈతముల్లే ప్రాణహాని... శ్ర 

ఇలా వస్తుంది. దీన్ని ఈ “ మాగాయే మహాపచ్చడి' 
కోవలోకి మార్చుకు, 
అని విప్పిచెప్పారు వేటూరి. 

_ రాజా 

సినిమాలో మొత్తం ఆరు పాటలూ ఆయనతోనే 
రాయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'రెండు జెళ్ల సీత' 
కోసం “పురుషులలో పుణ్యపురుషులు వేరు' పాట 

రాయించుకున్నారు. 

“నేను మద్రాను వెళ్లినప్పుడు ఈ పాట 
సిట్యుయేషన్ చెప్పారు జంధ్యాల. మర్నాడు 

నిర్మాత జయకృష్ణ ఇంట్లో కూర్చొని ఈ పాట 

రాశాను. రాస్తున్నప్పుడు సంగీత దర్శకుడు 
రమేష్నాయుడు, జంధ్యాల కూడా అక్కడే 

[రతన 

[కం తస్య సంగీత రత్త 
న తతత! 

అపకళకే అప్పును టాడా. పెళ్ళికి. అంతా సిద్దమవుతుండగా సీత మీద 
ట్స చేస్తాడు గండభేరుండం. ఆమె గతం 

గురు. కుర్రాళ్ళు మధు మనసుమార్చి "ఈ పెళ్ళి 

జరిపిస్తామని హామీ ఇస్తారు. విజయనగరం వెళ్ళి గండభేరుండం కూతురు 
"మేశ్వరరావు అనే కుర్రాడితో (ప్రేమలో పడేలా 

మధు,సీతలను విడగొట్టడం కోసం గండభేరుడం, 
లలు మార్పించి సీతకి నేరే కుర్రాడితో సంబంధం 

ని అబద్దమాడతాడు. ఈ నలుగురూ అదే తరహాలో కాత్యాయని 
'మోపుతారు. దాంతో గండభేరుండం తను చేసిన తప్పు 

రు వ. సీతను కలుపుతారు. 

ఉన్నారు. పాట పూర్తయ్యాక రమేష్నాయుడు 
ట్యూన్ కట్టారు. సాధారణంగా పాటల రికార్డింగ్ 

సి నమయంలో రచయిత తప్పని సరిగా 

ఉండాలి. కానీ, రేడియో పనుల బిజీ వల్ల 

నేను పాల్గానలేకపోయాను” అని ఆ 
పాట రాసిన సందర్భాన్ని గుర్తుకు 

తెచ్చుకున్నారు శ్రీకాంతశర్మ, 
పాటలు తీయడంలో కూడా 

జంధ్యాల కొత్త స్కీమ్ కనబరిచారు. 
“రెండు జెళ్ళ సీత), “'నరినరి 

వదవదనీ, “'వుందారంలో 

వలువువలువుల్లౌ. పాటల 
చిత్రీకరణలో షాట్ డీవిజన్ 
అదతం౦గా కుదిరింది. 

“నరినరివదవదనీ' పాటలో 
“భీతహరిణనేత్రిని నేనూ” అన్నప్పుడు 

కథానాయిక వదనంపై లేడి పరుగు 
పెడుతున్నట్టుగా షాట్ వేయడం ఆయన 

అభిరుచికి ఓ నిదర్శనం అనిపిస్తుంది. 

అలాగే నలుగురు హీరోల మీద చిత్రీకరించిన 
“రెండు జెళ్ళ సీత... తీపి గుండె కోత పాట 

సాహిత్యంలో - కథాపరంగా ఆ నలుగురు హీరోల 
పర్సనల్ టేస్ట్ల ప్రకారం - స్పోర్ట్స్ అయిటమ్స్ని 
నరేష్కి, పుడ్ని శుభాకర్కి, డాన్స్ని నరేష్కి, బుక్స్ని 
ప్రదీప్కి వాడుకోవడం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. 

“పురుషులలో పుణ్యపురుషులు వేరు” 
పాటలో గోపాలరెడ్డి ఫోటోగ్రఫీ పనితనం కొత్త 
పుంతలు తొక్కింది. బ్యాండ్ మేళం వాయిస్తున్న 
నలుగురు హీరోల షాడోలని ఆడ్ మాంగిల్స్లో 
చిత్రీకరించి తోలుబొమ్మలు గెంతుతున్నట్టుగా 

భ్రమింపజెయ్యడం ఓ ప్రయోగంగా చెప్పుకోవాలి. 





రచన : వటూరి 4 న న వ న. 

తిలకాలెట్టి ముద్దపసుపు సందెల కొస్తావా 
ముద్దు తీర్డే సందిటి కొస్తావా 

: అమ్మతో చెప్పి నేను అప్టచ్చలే తెచ్చుకుంటా ॥ఆ : అమ్మవారి॥ 
: అసుర సంధ్యవేళ నేను ఆలయంలో వేచి వుంటా 

్న త 
అన్నారు కదండి అందుకే 

| జలకాలాడి విష! 
| య ను 

న 4 గానం వఇయస్.పి.బాలసు 

ఈ చిత్రం షూటింగ్ జరిగింది. 

ముసిముసిగా నవ్వుతూ. 

1111, 2222, 3333, 4444 అని ఏర్పాటు చేశారు. 

ప్రదీపే స్వయంగా చెప్పారు. 

చేయడం అప్పట్లో అందరూ కొత్తగా ఫీలయ్యారు. 

ల 
ప 

వైజాగ్ కనకమహాలక్ష్మి కోవెలలో అక్టోబర్ 4,1982 నాడు షూటింగ్ 
ప్రారంభమైంది. వైజాగ్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సుమారు 45 రోజుల పాటు 

వైజాగ్ రామకృష్ణా బీచ్కి ఎదురుగా ఓ బిలింగ్ని అద్దెకు తీసుకుని, 
దాన్నే ఈ చిత్రంలోని కథానాయకుల నివాసంగా తెర మీద చూపించారు. 

నరేష్, ప్రదీప్, రాజేష్, శుభాకర్, కమలాకర్, శుభలేఖ సుధాకర్, 

మహాలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి వీరందరీది ఇంచుమించు సరిసమాన వయసు. ఈ 
ఎనమండుగురూ ఓ టీమ్లా కలిసి మెలిసి వుండేవారు. షూటింగ్ పూర్తి 

కాగానే వీళ్ళంతా నాలుగు బైక్స్ మీద షికారుకి బయలుదేరి పోయేవారు. 
“ఈ సినిమా షూటింగ్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఓ రకంగా మేం 
కోతిగోల చేసేవాళ్ళం” అన్నారు ప్రదీప్ ఆనాటి సంఘటనలను తలుచుకుని 

85% [00౧ అనే 100 సి.సి. మోటార్ బైక్స్ అప్పుడే మార్కెట్లోకి 
వచ్చాయి. షూటింగ్ నిమిత్తం ఓ నాలుగు బైక్స్ని తీసుకున్నారు. రిజిస్టేషన్ 
నెంబర్లు వేరేలా వున్నా గానీ, సినిమాలో తమాషాగా కనిపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో 

ఓ రోజు ఈ ఎనమండుగురు బైక్స్ మీద షికారు చేస్తూంటే పోలీసులు 

ఆపారు. 'ఇవేవో దొంగ నెంబర్లలా వున్నాయే' అని సందేహపడి వీళ్ళని బైక్స్తో 
“సహా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలిస్తే జంధ్యాల వచ్చి విడిపించారట. ఈ విషయం 

సినిమాలో నలుగురు హీరోల ఇంట్రడక్షన్ కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. 
“'హాయ్' అంటూ ఆడియన్స్ వైపు ఓ చూపు విసిరి, క్లాస్రూమ్లోకి... (అసలు 

కథలోకి) ఎంటరౌతారు. హీరోలు ఇలా గ్రీట్ చేస్తుండగా వారి టైటిల్ కార్ట్స్ని 
ప్రదర్శించడం ఓ తమాషా థాట్. మిగిలిన టైటిల్స్ అన్నీ కేరికేచర్లతో ప్రెజెంట్ 

కథలో ఈ నలుగురూ ఓ అమ్మాయికి సైట్ కొడుతూ వాళ్ళింటికి వెళ్తారు. 
ఆ అమ్మాయి తాలూకు వాళ్ళు భీముల్లా వుండి తమని కొట్టేలా చూస్తూంటే 
తప్పించుకొచ్చేస్తారు, ఒక్క వ్యక్తి తప్ప. మిగతా ముగ్గురు హోటల్లో కూర్చుని 
కూల్డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. ఈలోగా మిగిలిన వ్యక్తి గాయాలతో వస్తాడు. 

క ననలనాననానానన నాణాల పవలాన్న.. 

సీం ఈస్త్య సంగీత తతో 
తాను వానలా! 

మ్ 



వీళ్ళు డంగైపోయి 'ఏం తింటావురా” 
అనడుగుతారు. 'మీ ముగ్గుర్ని అంటాడు 
కోపంగా. “ఏం తాగుతావురా' అని మళ్ళీ అడిగితే, 
“మీ రక్తాన్ని అంటాడతను. సంభాషణల్ని 
సందర్భోచితంగా ఎలా ఉవయోగించాలో 

జంధ్యాలకు బాగా తెలుసు. 

చిత్రం చివర్న - తాము (ప్రేమించిన 
అమ్మాయికి ఆమె ఇష్టపడిన అబ్మాయితో తమ 

చేతుల మీదుగా పెళ్ళి చేన్తూ ఓ వక్క 
ఆనందబాష్పాలు, మరోపక్క దుఃఖాశ్రువులు 

చిందిస్తూ ఈ నలుగురూ చేసిన అభినయం హార్ట్ 

టచింగ్గా వుంటుంది. 

హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా భలే 
తమాషాగా తీశారు జంధ్యాల. హీరోయిన్ ఈ 
సినిమాలో ఆటో నుంచి దిగి తొలిసారిగా 

కనిపిస్తుందామె. ఆ ఆటో మీద “బాపు - 
ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ ' అని రాసి వుంటుంది. 
అయితే. ఇది షూటింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా 
రాయించలేదు. ఆ ఆటో కుర్రాడే బాపు-రమణల 
మీద అభిమానంతో రాయించుకున్నాడు. ఇది 
కాస్తా జంధ్యాల స్నేహితుడు, వైజాగ్లో వీళ్ళ 
షూటింగ్ వ్యవహారాలన్నింటినీ సమన్వయ 
పరిచే బాబన్న దృష్టిలో పడింది. ఈ విషయం 

జంధ్యాలకు చెబితే, ఆయన వెంటనే అతన్ని 

పిలిపించి ఈ సీన్ షూట్ చేయడం జరిగింది. 
అసలు 'రెండు జెళ్ళ సీతను ఆంధ్రప్రదేశంలో 
పాపులర్ చేసింది బాపు - రమణే కదా. ప్రేక్షకులకీ 
విధంగా “ రెండుజెళ్ళ సీత అసలు సృష్టికర్తలను 

గురుతు చేయడం సముచితంగా అనిపిస్తుంది. 
ఇందులో హీరోయిన్ పేరు సీత, కుందనపు 

బొమ్మలా వుంటుంది ఒక జడవేస్తే మరీ దిష్టి 

కపరిగ లప 11 
న న. 

కొట్టేస్తారని వాళ్ళమ్మ పట్టుపట్టి రెండు జడలు 
వేస్తుంది. అలా రెండు జెళ్ళ సీత అయ్యిందన్న 
మాట. దానిక్కుడా సినిమాలో ఓ డైలాగ్ 
ప్రత్యేకంగా పెట్టారు జంధ్యాల. 

కమలాకర్, మహాలక్ష్మిల మధ్య (ప్రేమ 
నందేశాలకు శ్రేతయ్య వదాలను 
ఉపయోగించడం జంధ్యాలలోని అభిరుచికి, 

స్పార్క్కి ఓ మచ్చుతునక. 
రిటైర్డ్ మేజర్ మంగపతి పాత్రలో వీరభద్రరావు 

ఉన్నంతలో మంచి మోతాదులో హాస్యాన్ని 
నింపారు. జారుడు బల్లమీద జారడం," సీ -సా' 
ఆట ఆడటం లాంటి విచిత్రమైన పనులు 

చేయడమే గాక 'నేను రెండుసార్లు పిచ్చాసుపత్రి 
నుంచి పారిపోయి వచ్చాను తెలుసా అంటూ 
కొనవెరువు  వెరివించి. అందర్నీ 

వరొల్లుమనిపిస్తారాయన. అనలు ఆయన 

ఎంట్రెన్సే సుత్తితో కొడుతూ కనిపిస్తుంది - “నేను 
సుత్తి తో పావులర్ అయిన వాడ్ని నుమా” 
అన్నట్టు... దటీజ్ జంధ్యాల. 

ఇందులో అల్లురామలింగయ్య పాత్ర పేరు 
“గండభేరుండం'. ఈయనగారికి ఉత్తరభారత 

దేశమన్నా, హిందీ అన్నా చాలా ఇష్టం. ఆ వెర్రితోనే 
పిచ్చి హిందీలో తెగ మాట్టాడేస్తుంటారు. 

విజయనగరం వెళ్ళి - సీత ప్రేమించిన మధు 
మనసు మార్చడానికి ఎం చేయాలా అని ప్లాన్ 
చేస్తుంటారు ఈ నలుగురు. వీరికి డుంబు అనే 
కుర్రాడు సాయం చేస్తుంటాడు. ఆ కుర్రాడి 
అసలు పేరు చక్రవర్తి. ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్ 
తంబు గారబ్బాయ్. ఈ కుర్రాడే ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ 
“శ్రీ ఆంజనేయుం' నినిమాకి గ్రావీక్స్ని 
సమకూర్చాడు. 

న 

“రెండు జెళ్ళ సీత' విజయవంతంగా 
శతదినోత్సవం జరుపుకుంది గానీ, ఫంక్షన్ 

మాత్రం చేయలేదు. 
వరకట్నం లాంటి అనాచారం మీద ఈ 

చిత్రం ఒక రకంగా పోరాటం. సమస్యని మరీ 
సీరియస్గా కాకుండా హాస్యమనే షుగర్ కోటింగ్ 
అద్ది ప్రేక్షకులందరికీ మింగుడుపడే ఓ గుళికలా 
అందించారు జంధ్యాల. 

- పులగం చిన్నారాయణ 
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రఫీ నటుడు కాదు. హీరో అంతకన్నా కాదు. కానీ అనేక సినిమాలకు 
అతనే కథానాయకుడు. ఆయా హీరోల మనసుల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేసి, 
వారి వ్యక్తిత్వాలను తన గానం ద్వారా ఆవిష్కరించాడు. అందుకే సినీ హీరోల 
సినిమాల సంఖ్య వందల్లో ఉంటుందేమో గానీ, రఫీ కథానాయకుడిగా 
వచ్చిన సినిమాలు వేలల్లోనే ఉన్నాయి. 

“మేరీ కహానీ భూలొనే వాలే తేరా జహా ఆబాద్ రహే మేరీ కహానీ' 
(దీదార్) - అంటున్న రఫీని వింటూంటే దిలీప్కుమార్లోని విషాద 
నాయకుడు మన కళ్ళముందు నిలబడతాడు. 

“'ఖోయా ఖోయాచాంద్ ఖులా ఆస్ మా ఆంఖోమె సారీ రాత్ జాయేగీ, 
తుమ్ కోభీ క్రైసే నీంద్ ఆయేగీ'(కాలా బజార్)... అంటున్న రఫీ - అల్లరి 
చిల్లరి ఎవర్గ్రీన్ అందగాడు దేవ్ ఆనంద్ సొగసుల్ని మన మనసుల్లో 
శాశ్వతం చేస్తాడు. 

'దీవానా హువా బాదల్ సావన్ కీ ఘటా ఛాయీ,యే దేఖ్ కే దిల్ యుమా 
లీ ప్యార్ నే అంగడాయీ'(కళ్ళీర్ కీ కలీ)షమ్మీ కపూర్ పిచ్చితనానికి, 
సుందరమైన వంకర హావభావాలకు ఇంత కంటే గొప్ప ఆవిష్కరణ ఎక్కడ 
లభిస్తుంది? 

'ఐ హుస్న్ జరా జాగ్ తురు ఇష్క్ జగాయే- బదలే మేరీ తకదీర్ జొ 

తూ హోళ్ మే ఆయే' (మేరే మెహబూబ్)-రాబేంద్రకుమార్ మొహ మాటపు, 
నిష్కల్మషపు ప్రేమ అభివ్యక్తికి అసలు సిసలు సాక్షాత్కారం ఈ స్వరంలోనే 
సాధ్యం. 

ప దునియా కే రభ్వాలే-సున్ దర్ భరీ మేరే నాలే' (బైజూ బావరా)-భరత్ 
భూషణ్కు చారిత్రక, పౌరాణిక భక్త పాత్రలు లభించడం ఈ పాటలో రఫీ 
చూపిన ఆర్తి వల్లేనంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. 

“దిల్ జో న కెహ సకా, వొహీ రాజె దిల్ కెహనేకీ రాత్ అయీ' 
(భీగీరాత్)- ప్రదీప్ కుమార్ అమాయకపు గాంభీర్యానికి, మనసు లోలోపలి 

మథనానికి భాష్యం చెప్పిన కంఠం అది. 

'ముమే దర్గ్ దిల్ కా పతా నథా-మురు ఆప్ కిస్లియే మిల్ 
గయే'-(ఆకాళ్దీప్) అంటున్న ధర్మేంద్ర స్వచ్భమైన, సహజ సుందరమైన 

అభివ్యక్తికి ఆధారమైన స్వరం రఫీది. 

“బహుత్ శుక్రియా - బడీ మెహర్ బానీ-మేరీ జిందగీ మే హుజూర్ ఆప్ 
అయే' (ఏక్ ముసాఫిర్ ఏక్ హసీనా)ా-జాయ్ ముఖర్జీ సోఫిస్టికేటెడ్ 
వ్యక్తీకరణకు సొగసులు దిద్దిన ఘనత రఫీదే. 

ఈ కథానాయకులందరివీ ప్రత్యేకమైన నటనా శైలులు. వీరిలో 
రాజేంద్రకుమార్ ఒక్కరే “పూర్ మాన్స్ దిలీప్ కుమార్'గా గుర్తించబడ్డాడు 
గానీ (ఆ రోజుల్లో నిర్మాతలు దిలీప్ కుమార్ రేట్లు భరించలేక 

రాజేంద్రకుమార్ ను తీసుకోవడం వల్లే అతను ట్రాజెడీ రొమాంటిక్ హీరోగా 

నిలబడ గలిగాడట), తక్కిన వాళ్ళు ఒకరి కొకరు పోలిక లేనివారు. కానీ 

వీరందరికీ రఫీయే ప్రధాన గాయకుడు. (దేవ్ ఆనంద్కు కూడా కిళోర్ 
కంటే రఫీయే ఎక్కువ పాటలు పాడాడని ఒక గణాంక వివరం చెబుతోంది. 

లెక్కల మాటెలా ఉన్నా, దేవ్ ఆనంద్ అత్యుత్తమ పాటల్లో రఫీవి చాలా 

యే చాంద్సా రోషన్ చెహరా జుల్లోంకా రంగ్ సునెహరా 
యే లుల్సి నీలీ ఆంఖే కోయి రాజ్హై ఇన్మె గెహరా 
తా...రీఫ్ కరూం క్యా ఉన్కీ జిస్నే తుమ్హే బనాయా 
ఇక్ చీజ్ కయామత్సీ హై 
లోగోం సె సునా కర్తే థే 
తుమ్హై దేఖ్కె మైనే మానా 
వో ఠీక్ కవా కర్తే థే 2! 

హై చాల్మె తేరీ జాలిమ్ 
కుఛ్ ఐసీ బలాకా జాదూ 
సౌ బార్ సమ్భాలా దిల్ కో 

పర్ హొకె రవా బేకాబూ ॥తా..లీఫ్॥ 

హర్ సుబహ్ కిరణ్ కీ లాలీ 

హై రంగ్ తెరే గాలోంకా 
హర్ షామ్కీ చాదర్ కాలీ 
సాయా హై తెరే బాలోం కా ॥హర్॥ 

తూ బల్ఖా లఎక్కె నదియా 

హర్ మౌజ్ తెలీ అంగ్డాయీ 

జో ఇన్ మౌజో. మె డూబా 

ఉస్నేహీ దునియా పాయీ ॥తా.లీఫ్! 
మై ఖోజ్ మె హూ. మంజిల్కీ 
జెర్ మంజిల్ పాస్ హై మేరే 
ముఖీడే సె హటాదో ఆంచల్ 

హోజాయె దూర్ అంధేరే॥[హోజాయె॥ 

మానాకీ యె జల్వే తేరే 
కర్దేంగె ముర దీవానా 
జీ భర్కె జరా మై దేఖూ 

అందాజ్ తెరా మస్తానా ॥తా..రీఫ్॥ 

ళు 

॥యే॥ 



ఉంటాయి)ఇంత వైవిధ్యం ఉన్న ళ్ 

నాయకులందరికీ ఒకే స్వరం ఎలా (స్వా 
న్యాయం చేయగలిగింది? ఆ స్వర |, 

ప్రదాత ఒక్కొక్క నాయకుడి కోసం |, 
చూపిన ప్రత్యేకత ఏమిటి? అదే 
అవగావాన చేనుకుని, 

ఆనందించాల్సిన విషయం. 

ముఖ్యంగా మూడు విభిన్న స్నమి 

నటనా వ్యక్తిత్వాలున్న దిలీప్కుమార్, 

షమ్మీ కపూర్, దేవ్ ఆనంద్ లను పోల్చి వ 

చూస్తే రథీ ఎన్ని రకాల 
కథానాయకుడిగా విశ్వరూవం 

ప్రదర్శించాడో అర్ధమవుతుంది. 

దిలీప్ కుమార్ కథానాయకుడిగా 
విషాదానికి పేరుపొందిన నటుడు. ఆ 

పాత్రల్లో గుంభన, తనలో తను 
మథనపడే తత్వం, అంతర్నిగూఢమైన 

తాపం, అణచిపెట్టుకున్న ఆవేదన. 

మనసును పిండేసే నటన అది. 

“మే జిందగీ కే మేలే -దునియామే 
కమ్ న హోంగే ఆఫ్ సోస్ హమ్ న హోంగే'(మేలా), 'హువే హమ్ జిన్ 
కేలియే బర్బాద్' (దీదార్), 'వో దూర్ కే ముసాఫిర్, హమ్ కో భీ సాథ్ లేలే 

రే( ఉరన్ ఖటోలా), 'కోయి సాగర్ దిల్కో బహలాతా నహీ' (దిల్ దియా దర్ 

లియా), 'ఆజ్ పురానీ రాహోమే కోయి హమే ఆవాజ్ న దే' (ఆద్మీ)ఇలా 
ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు. రఫీ దిలీప్కు పాడిన పాటల్లో “దిల్ దియా దర్ల్ 
లియా' లో 'గుజరే హై అజ్ ఇష్క్మే హమ్ ఉస్ మకొమ్ సే - నఫరత్ సీ 
హోగయీ హై మొహబ్బత్ కే నామ్ సే' అని పాడుతున్న రఫీ కంఠంలోని 
కసి, వేదన వింటే దిలీప్ ముఖంలోని హావభావాలను చూడకుండానే 

ఊహించవచ్చు 

అదే రఫీ దేవ్ ఆనంద్ కోసం ఎంత గారాలు పోతాడో. కథానాయికపైన 
అలగడం, ఆమె అలిగితే బతిమాలడం దేవానంద్ అభివ్యక్తిలోని ప్రత్యేకత. 

అది రఫీ గొంతులో ఎలా పలికిందో ఉదాహరణకు ఈ రెండు పాటలు 

బాగుంటుందని వని పష, సూచినే స్తే 

ఏమిటంటే, రఫీ అందరు టాప్ 

కం నరో . 

పం శస. సంగీత త్రో 
తననన. 

కూడా అడిగాం. . చిరునవ్వు నవ్వి న ఉ 
పాడాలని అన్నాడు. తను ఏ పాట పాడే ముందయినా, నటుడు ఎవరన్సీ /. 

మరొకసారి పాడక, అగ్నెతీయమైన సంగతులతో దౌనికి అపురూపమై 
అందాన్ని తీసుకు వచ్చింది రఫీయే(అప్పటికి ట్రాక్ సిస్టమ్ లేదు). 
నిజానికి చాలా పాటలను తన మనోధర్మంతో రఫీ అద్భుతంగా 
'మార్చేవాడు. షమ్మీ కపూర్ ఎప్పటికీ గర్వంగా చెప్పుకునే విషయం 

ారోలకు పాడినా, తనతోనే అతనికి 
ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండేది అని. అది తన భాగ్యంగా భావిస్తాడు షమ్మీ ,/ * 

గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలు. 
. 'అభీ న జావో ఛోడ్ కర్ కె దిల్ 

అభీ భరా నహీ' (హమ్ దోనో) ఆ నహీ 
| పలకడంలో రఫీ చేసే మారాం దేవ్ 

ా | ఆనంద్ మొహం కంటే ఎక్కువ 
ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందంటే అతిశయోక్తి 

| కాదు. అలాగే 'అచ్చాజీ మై హారీ చలో 
క్రి | మాన్ జావోనా' (కాలా పొనీ)రఫీ 
ఆ | పాడుతుంటే దేవ్ ఆనంద్ కళ్ళకు 
శం (కట్టినట్టు కనిపిస్తాడు. దేవానంద్ 
ఛ | మాట్లాడినపుడు 'హాయే' అని ఎలా 

ట్టు అంటాడో 'దిన్ ఢల్ జాయే హాయె రాత్ 
రూపమెన | నజాయే'(గైడ్)లో అలాగే అంటాడు 

రఫీ. తెరె ఘరె కే సామ్ నే'లో ఒక్కొక్క 
పాట సంభాషణ తర్వాత వస్తుంటే, 

దేవానంద్ కంఠస్వరాన్ని రఫీ ఎంత 
అద్భుతంగా అనుకరించాడో 

అర్లమవుతుంది (ఉదా: దిల్ కొ భవర్ 

పఫుకార్, దేఖో రూఠాన కరో, బాత్ 
నజరోంకీ సునో) 

దిలీప్కుమార్కు ఆత్మసదృశమైన కంఠస్వరం, షమ్మీకపూర్ కు కూడా 
ప్రాణం కావడం అత్యద్భుతమైన విషయం. రఫీ గాన వైదుష్యానికి, 
వైవిధ్యానికీ ఈ ఒక్క నిదర్శనమే చాలు. దిలీప్ నటనలో ఇంట్రావెర్ట్ 
మనస్తత్వం ఉంటే, షమ్మీ నటనలో ఎక్స్ట్రావర్ట్ మనస్తత్వం కనిపిస్తుంది. 
దిలీప్ కోసం కొంత మందమందంగా పాడితే (కోయీ సాగర్ దిల్ కో బహలాతా 
నహీ' లా), షమ్మీ కపూర్ కు నోరంతా తెరిచి, అల్లరిగా పాడాలి. 

జీవితాన్ని తాత్వికంగా విశ్లేషిస్తూ అనుభవించే నటన దిలీప్దయితే, 
అనుక్షణం ఎంజాయ్ చేస్తూ గడిపేసే నటన షమ్మీది. అందుకే 'యాహూ, 
చాహేకోయి ముగు జంగ్లీ కహే), 'యే చాంద్ సా రోషన్ చెహరా', “లాల్ ఛడీ 
మైదాన్ ఖడీ*, 'బదన్ పే సితారే లపేటే హువే, 'యూతో హమ్ నే లాఖ్ 

హసీ దేఖే హై, 'చక్కేపే చక్కా, చక్కేపే గాడీ" లాంటి షమ్మీ పాటలు 

అతని రూపాన్ని మన కళ్ళెదుట పెట్టాయి. దిలీప్ కుమార్ కోసం 'నైన్ 

యు లా 
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లడ్ గయి హైరే మనవామా కసక్ హో బేకరీ, మేరీ పైరోమే 
ఘుంఘురూ బనాదే తొ ఫిర్ మేరీ చాల్ దేఖ్ లే' వంటి హాస్య 

గీతాలు షమ్మీ కపూర్ కోసం 'దిల్ కీ రురొంకోమే తుర్సు కో 
బిఠాకర్', 'హై దునియా ఉసీకీ జమానా ఉసీకా మొహబ్బత్ మే జో 
హోగయా హో కిసీ కా, 'తుమ్ నే ముగు దేఖా, హోకర్ మెహరుబా' 

1-15 ఆగస్టు 2004 

“ఎహసాన్ తెరా హోగా మురుపర్' వంటి సున్నితమైన గీతాలు కూడ రఫీ, వారి 

ప్రత్యేకత ఏమాత్రం చెడకుండా అంతే అందంగా పాడాడు. 
ఇలా దాదాపు రఫీ తను పాడుతున్న ప్రతి నటుడికి సంబంధించిన, మరీ 

ముఖ్యంగా ఆ పాత్రకు సంబంధించిన ప్రత్యేకతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాడాడు. 
“'ఖిలోనొలో సంజీవ్ కుమార్ ఉన్మాది. ఆ ఉన్మాది అభివ్యక్తిని, ఆ సినిమాలో 

సంజీవ్ కుమార్ పలికే విధానాన్ని రఫీ అచ్చు గుద్దినట్లుగా 'ఖిలోనా జాన్కర్ తుమ్తో 
మేరా దిల్ తోడ్ జాతే హో-ముర్ము ఇస్ హాల్ మే కిస్ కే సహారే ఛోడ్ జాతే హో” 
పాటలో వినిపించాడు. 

ముఖ్యంగా “తుమ్తో' పదాన్ని పలికే విధానం సంజీవ్ కుమార్ నటనకు 

ఎంత సన్నిహితంగా ఉందో చూస్తే, రఫీ పాటలో ఎంత బాగా నటిస్తాడో 
అర్థమవుతుంది. (హాస్యగీతాల గురించి ప్రస్తావించినపుడు ఈ ప్రత్యేకతను మరింత 
విస్తారంగా చెప్పుకోవచ్చు). రఫీ పాడని ఆ తరం నాయకుడెవ్వడూ లేడు. 
మాములుగా వేరే గాయకులెక్కువ పాడిన వారికి కూడా రఫీ పాడ్డం, ముఖ్యంగా 
మేటి గాయకుడు కిశోర్ కుమార్కు కూడా నేపథ్యం ఇవ్వడం, రఫీ ప్రత్యేకతగా 
చిరకాలంగా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. ఇలా తక్కువ పాటల్లోనే ఆ హీరోలకు 
చిరస్మరణీయమైన పాటలు అందించిన వారిలో ప్రముఖులు సునీల్దత్, 
మనోజ్కుమార్,రాజేశ్ఖన్నా మొదలైనవారు. 

రఫీ కథానాయకుడు అనడానికి గొప్ప నటుల హావభావాలను, పాత్రల మనః 

స్థితిని ప్రతిబింబించేలా పాడడం ఒక్కటే కారణం కాదు. కొందరు నటులు పాత్రకు, 
సన్నివేశానికి తగిన నటన చేయకపోయినా, రఫీ మాత్రం తన గానంలో ఆ ఎఫెక్ట్ 
తీసుకురావడం అసాధారణమైన విషయం. జాయ్ ముఖర్జీ, బిశ్వజిత్, జితేంద్ర, 

ఫిరోజ్ ఖాన్”, అనిల్ధావన్ వంటి అనేకమంది సామాన్య నటులు తెరపైన పాటల 

సన్నివేశంలో చూపిన హావభావాలు కంటే, నేపథ్యంలో రఫీ ప్రదర్శించిన 

భావావిష్కరణే గొప్పగా ఉంటుంది. 'ఆంచల్ మే సజా లేనా కలియా, జుల్ఫో మే 

సితారే భర్ లేనా' (ఫిర్ వహీ దిల్ లాయాహూ)లో జాయ్ ముఖర్జీ, 'పుకార్ తా చలా 

హు మై' (మేరే సనమ్ )లో బిశ్వజిత్, 'హం తుమ్ సే జుదా హోకే మర్ జాయేంగీ రో 

రోకే' (ఏక్ సపేరా ఏక్ లుటేరా )లో ఫిరోజ్ఖాన్ ,'బార్ బార్ దిన్ యే అయే” 

(ఫర్ట్)లో జితేంద్ర, 'తేరీ గలియో మే న రఖేంగే కదమ్' (హవస్)లో అనిల్ధావన్ల 

ముఖాల్లో కంటే రఫీ గొంతులోనే ఎక్కువ భావం పలికిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. 

ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. 
“ఒక్క సినిమా హీరో' అని చెప్పుకునే వారికి కూడ గళం అమర్చిన ఘనత 

రఫీదే. హిందీ సినీ చరిత్రను తిరగేస్తే, 1940 దశకంలో త్రిలోక్ కపూర్, సుశీల్ 

కుమార్ శామ్, రణధీర్, జయరాజ్, రహమాన్, మహీపాల్, జయంత్ వంటి 

నాయకులకూ,1950దశకంలో సుప్రసిద్ధులతో పాటు, ప్రేమ్నాథ్ (కొద్ది రోజుల 
తర్వాత విలన్, కారెక్టర్ నటుడు), కరన్ దివాన్, ప్రేమ్ అజీజ్, అభి భట్టాచార్య, 

అజిత్, చేతన్ ఆనంద్ (అనంతరం దర్శకుడు), చంద్రశేఖర్ వంటి వారికీ, 1960 

దశకంలో సుధీర్ కుమార్, రంజన్,సుజిత్ కుమార్, శైలేశ్ కుమార్, పరీక్షితసహానీ 

వంటి హిందీ నటులతోపాటు, దక్షిణాది సినిమాల డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్, 

ఎం.జి.ఆర్., శివాజీ గణేశన్లకు,1970 దశకంలో ధీరజ్ కుమార్, కమల్జిత్, 

దారాసింగ్ మొదలైన వారికీ వారు కథానాయకులుగా నటించిన ఒకటీ, అరా 
చిత్రాలకు రఫీయే గాయకుడు. 

ఒక వైపు అశోక్కుమార్ నుంచి అమితాబ్బచ్చన్ వరకు అతి ప్రసిద్ధులైన 

నాయకులందరికీ పాడుతూ, మరోవైపు పైన చెప్పిన చిన్న నాయకులకూ పాడుతూ, 

ఇంకోవైపు హాస్య పాత్రధారులకు, నేపథ్యగానాలకూ భిక్షుక పాత్రలకూ, వృద్ధ 

పాత్రలకూ...ఇందు గలడందులేడని సందేహము వలదు, రఫీ సర్వోపగతుండులా 

కనీసం మూడు దశాబ్దాలు ఏకచ్చత్రాధిపత్యం వహించిన రఫీ కథానాయకుడు 

కాకపోతే మరెవరు కథానాయకుడు? ప్రమాణాల విషయంలో మాత్రం నటుడు, 
సంగీత దర్శకుడు, గీత రచయిత, దర్శకుడు, బ్యానర్ వేటితోను రఫీకి ప్రమేయం 
లేదు. దిలీప్ కుమార్కు పాడినా, దారాసింగ్కు పాడినా, పాటకు న్యాయం 

చేయడంలో రఫీ ఏ తేడా చూపలేదు. నటుడిని బట్టి, కథను బట్టి, సన్నివేశాన్ని 
బట్టి అపారమైన వైవిధ్యాన్ని చూపుతూనే, అందరికీ తన గళాన్ని సమాన స్థాయిలో 

అరువిచ్చిన మహనీయుడు రఫీ. - మృణాళిని 

క న కోణంలో వివరించే 

నావ న. 
తతత! 

[0 తస్య. లంసీత త్రో 



దయూనీ జయంతి సందర్భంగా... 

న! 

ఆగస్టు 3 షకీల్ బ 

క్ 
యు... క్ కల్యా 

గట్టీ ళ్ గ! 

షకీల్బదయూనీ పండితకవి,ఉర్జూ భాషపై,నుడికారంపై 
అసాధారణమైన పట్టు ఉన్నకవి. అతను తొలి నుంచి,సినీ 

నంగీతంలోనూ విద్వాంనుడిగా కేరుపాందిన నౌషాద్ కు 

నహచరుడై,అద్భుతమైన పాటలు అందించాడు. వీరిద్దరి 

కాంబినేషన్లో వచ్చిన బైజూబావరా, మొగల్-ఎ-ఆజమ్, మేరే 

చిత్రం మెహబూబ్, పాల్కీ, రామ్ బెర్ శ్యామ్ మొదలైన సినిమాలు కథా 
పరంగానే కాదు; పాటల పరంగానూ సూపర్హెట్టు. 

రచన సన్నివేశానికి తగిన అభివ్యక్తి, భావానికి తగిన భాష,ఆలంకారిక 
ప్రయోగాల్లో అందెవేసిన చేయి షకీల్ బదయూనీ,ఆయన రాసిన 

సంగీతం ఎన్నో గొప్ప పాటల్లో తొలి వరసన నిలిచేది మేరే మెహబూబ్ 
సినిమాలో టాండమ్ సాంగ్ (రఫీ,లతా), శీర్షికా గీతం కూడా అయిన 

“మెరె మెహబూబ్ తులు మేరీ మొహబ్బత్ కీ కసమ్' 
ఇది ముస్లిం కుటుంబాల నేపథ్యంలో నడిచిన కథ, చిత్రంలో 

భాష ఉరూ, ఈ చిత్ర కథలో ముఖ్యమైన అంశం కథా నాయకుడు 

కభనయం ముప్పాతిక సినిమా వరకూ తన ప్రియురాలిని గుర్తించకపోవడం. 
రాజేంద్రకుమార్, సాధన ఒకే కళాశాలలో విద్యార్థులు. సనాతన 

ముస్లిం కుటుంబానికి చెందిన సాధన సహజంగానే బురఖా ధరించి 

స్కా క 

యమ్. 
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శాలకు వస్తుంది. ఒక రోజు రాజేంద్రకుమార్తో ఢీకొని, ఇద్దరూ పరస్పరం 
సుకుంటారు. బురఖాలోంచి కనిపించిన ఆమె నేత్రద్వయం, కింద 
1పోయిన పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు కలిగిన స్పర్శా సుఖం-ఆ 
౦లోనే ఇద్దరి మనస్సుల్లోనూ ప్రేమను అంకురింపజేస్తాయి. అంతకు 
ఎచి సాధన ముఖం కూడ అతను చూడడు. ఇది అనేక అపార్థాలకు 
ఏతీయడం,తర్వాత గుర్తించి ప్రేమించుకోవడం, మళ్ళీ విఘాతాలు రావడం 
= సుఖాంతం కావడం...మామూలే. 
ఈ పాట సన్నివేశం ఆద్యంతం మధురం. ఆ రోజు కళాశాల చివరి 

శ. మరుసటి రోజుతో అందరూ విడిపోతారు. ఆ సాయంత్రం గజల్ 
టీ ప్రకటిస్తారు. అప్పటికే గజల్ నాయకుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన అన్వర్ 
'జేంద్రకుమార్),ఈ పోటీలో మిత్రుడు జానీవాకర్ ప్రోద్చలంతో పాల్గాని, 
) ప్రేయసిని అన్వేషిస్తూ, ఆమెకు తన ప్రేమ సందేశాన్ని తెలుపుతూ 
డతాడు. సభ నిండుగా జనం,చివరి చివరి వరసల్లో,ఎవరి కంటా 

డకుండా కూర్చుని, పాటలోని ప్రతి అక్షరం తన గురించేనని అర్థమైన 

నందంతో, ఆరోజు తర్వాత అతన్ని చూడనేమోనన్న దుఃఖంతో కళవళ 

డుతూ కూర్చున్న సాధన ప్రతి ముఖ కవళికలోనూ తన ప్రేమను, వేదనను 

$క్తం చేస్తూ, సభంతా కలయజూస్తూ, ఆమె వింటూనే వుంటుందని 
'శిస్తూ, వ్యథను అనుభవిస్తున్న రాజేంద్రకుమార్, పదపదంలోనూ 

థానాయకుడి ఆర్తిని, కోరికను, (ప్రేమను, విషాదాన్ని అద్భుతంగా 

లికించిన రఫీ గానం, అజరామరమైన బాణీతో, పాటను ప్రవాహంలా 
డిపించిన నౌషాద్ సంగీతం కలిసి ప్రేమించిన ప్రతి పురుషుడి భావనలనూ 
ఏతిధ్వనింపజేసిన షకీల్ శాయరీకి అమరత్వాన్ని కల్పించాయి. 
-. మేరే మెహబూబ్ తురు-మేరీ మొహబ్బత్ కీ కసమ్ 

ఫిర్ ముకు నర్గీసి ఆంఖోంకా సహారా దేదే 
మేరా ఖోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 
ఇది పల్లవి,మెహబూబ్ అంటే (ప్రేయసి. మొహబ్బత్ అంటే ప్రేమ. 

సమ్ అంటే ఒట్టు. నర్గీస్ అంటే అందమైన ఒకపువ్వు. సహారా అంటే 

9సరా. ఖోయా హువా అంటే పోగొట్టుకున్న కోల్పోయిన, నజారా అంటే 

సశ్వం. 

/ 1 నా ప్రేయసీ, నా శ్రేమ మీద ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను 
మళ్ళీ నాకు నీ (కలువ) పువ్వులాంటి కనుల ఆసరా ఇవ్వవా 
నేను కోల్పోయిన రంగురంగుల దృశ్యాలను చూపవా 
ఈపాట మొత్తంలో సహారా పదం చాలా సార్డు వస్తుంది. ప్రేయసి 

ఏవరో తెలీదు. కానీ ఆమె తన జీవికకు, తన ఆనందానికి ఆధారమై 
కోయింది. ఆ ఆత్మార్పణ తత్వాన్నే ఈ పాట మొత్తంగా ప్రతిఫలిస్తుంది. 

ఇది రఫీ పాడిన ఆరుచరణాల సుదీర్ధమైన పాట. 
అందులో మొదటి చరణం: 

ఐ మేరే ఖాబ్ కీ తాబీర్ మేరీ జానె గజల్, 
జిందగీ మేరీ తుము యాద్ కియే జాతే హై 
రాత్ దిన్ ముర్ము కో సతాతా హై తసవ్వుర్ తేరా 
దిల్ కీ ధడ్కన్ తుము ఆవాజ్ దియే జాతే హై 

ఆ ముగు అప్నీ సదావోంకా సహారా దేదే 

మేరా ఖభోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 
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ం తోస్య- సంగీత త్రో 

ఖాబ్ అంటే స్వప్నం. తాబీర్ అంటే ప్రభావం. జానె గజల్ అంటే గజల్ 
ఆత్మ తసవ్వుర్ అంటే స్వప్నం. సతానా అంటే వేధించడం. దిల్కి ధడ్ కన్ 
అంటే గుండె చప్పుళ్ళు. 

నా కలలను ప్రభావితం చేసిన దానా అంటే తన కలల్లో నిరంతరం 
ప్రత్యక్షమవుతున్నావు అని చెప్పడం. అతను పాడుతున్నది గజల్, అందుకే 
ఆమెను తన గజల్కు ఆత్మగా సంబోధించాడు. తన జీవితం ఆమెను 
జ్ఞాపకం చేసుకుంటోందట. రాత్రింబగళ్ళు ఆమె కలలు అతన్ని 
వేధిస్తున్నాయి. రాత్రులు మాత్రమే అని చెప్పడం లేదిక్కడ. పగలు కూడా. 
అంటే అతనికి ఆమె సాక్షాత్కారంతో రాత్రీ,పగలు తేడా తెలీడం లేదో, లేక 
పగటి కలలు కంటున్నాడో, అతని గుండె చప్పుళ్ళు ఆమెను పిలుస్తున్నాయి 
(ఆవాజ్ దేతాహై) 

“రా మళ్ళీ నాకు ఆ జ్ఞాపకాల ఆసరా ఇవ్వు. నేను కోల్పోయిన 
రంగురంగుల దృశ్యాన్ని తెచ్చివ్వు' అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ కలలు,అతని 

గుండె చప్పుళ్ళూ చివరికి అతని జీవితం యావత్తు ఆమెను జ్ఞాపకం 

చేసుకుంటున్నదని,ఆమెను పిలుస్తున్నాయని చెప్పాడు. 
రెండో చరణం : 

భూల్ సకతే నహీ ఆంఖే వో సుహానా మంజర్ 
జబ్ తెరా హున్న్ మేరే ఇష్క్ సే టక్రాయా థా 
బెర్ ఫిర్ రాహమే బిఖ్రేతే హజారో నగ్మే 

మైవో నగ్మే తెరి ఆవాజ్ కో దే ఆయాథా 
సొజె దిల్ కో ఉన్సీ గీతోంకా సహారా దేదే 
మేరా ఖభోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 
ఆ కనుల సౌందర్యాన్ని మరిచిపోలేనని పదేపదే చెబుతున్నాడు. అవును 

మరి. ముఖసౌందర్యమంతా చూసివుంటే, ఇంకా పొగిడేవాడే. కానీ చూసింది 
ఓ పాయ జుట్టునూ, నయనాలనూ, చేతులనే. అందుకే వాటినే 

తలుచుకోవడం. రెండో వాక్యం చాలా గొప్ప కవితా పంక్తి. జబ్ తేరా హుస్స్ 
మేరే ఇష్క్ సే టక్రాయా థా - నీ అందం నా ప్రేమతో ఢీకొన్నపుడు. 
ఉర్దూ కవితా సమయాల్లో ప్రముఖమైనది - స్త్రీని సౌందర్యంగా, పురుషుడిని 
(ప్రేమగా ప్రతీకీకరించడం. అవి రెండు ఎదురయ్యాయి. ఇక్కడ నిజంగానే 
వీళ్లిద్దరూ భౌతికంగా ఢీకొన్నారు. దాన్ని ఈ కవితా సమయంతో అద్భుతంగా 
వర్ణించాడు షకీల్. (ఈ సినిమాలోని మరో పాటలో 'ఐ హృస్స్ జరా జాగ్ 
తుయ్ము ఇష్క్ జగాయే' అన్నాడు షకీల్. అంటే, సౌందర్యమా నిద్రలే. ప్రేమ 

నిన్ను మేల్కొలుపుతోంది) మూడో వాక్యంలో బిఖర్ నా అంటే చెల్లాచెదరు 

కావడం. నగ్మే అంటే పాటలు. ఈ సన్నివేశంలో చెల్లాచెదరైనవి పుస్తకాలు. 
కానీ వీరిద్దరి పాలిటికి అవి ప్రేమగీతాలు. ఆమెను ఢీకొనడం వల్ల, దారి 
పొడుగునా వేలవేల పాటలు చెల్లాచెదరయ్యాయట. ఆ పాటలనే నీ 
స్వరానికి అలదడానికి తీసుకువచ్చానంటున్నాడు (మై వోనగ్మే తేరీ వాక్యం). 
దానికి ముక్తాయింపు మరీ అందంగా ఉంది. సాజె దిల్ అంటే శ్రావ్యమైన 
హృదయం. నా శ్రావ్యమైన హృదయానికి నీ గీతాల ఆసరా ఇవ్వు అని 
విన్నపం వినిపించుకుంటున్నాడు. హృదయానికి శ్రావ్యం అనే విశేషణం 
సుమధురం. 

మూడో చరణం: 

యాద్ హై ముర కో మేరీ ఉమ్ కీ పెహలీ వో ఘడీ 
తెరీ ఆంఖోంసే కొయి జామ్ పియాథా మైనే 
మేరీ రగ్రగ్ మే కొయీ బర్క్ సీ లెహరాయీ థీ 

[క 



జబ్ తేరే మర్ మరీ హాథొంకో చువాథా మెనే 

ఆ ముగు ఫిర్ ఉన్లీ హాథోంకా సహారా దేదే 
మేరా ఖభోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 

తన జీవితంలోని ఆ అత్యద్భుతమైన వుడియలు అతనికి 

గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఆమె కనులలోంచి మదిరను తాగిన ఆ దివ్యానుభూతి, 

అతని అణువణువులోనూ విద్యుత్ ప్రకంపనలే. ఆమె నునుపైన చేతులు 

తాకినవుడు. మళ్ళీ ఆ మెత్తని చేతుల ఆనరా ఇవ్వవా అని 

ప్రాధేయపడుతున్నాడు. కథను, సన్నివేశాన్ని బట్టి రాయడమంటే ఇదే. 
అంతకు ముందు వాళ్ళిద్దరూ కళాశాల వరండాలో నడుస్తూ పొరపాటున 

ఢీ కొట్టుకున్నారు. ఆ క్షణంలో ఆమె బురఖా కనుల మీద నుంచి తీయడం 

వల్ల అతనికి కళ్ళు మాత్రమే కనిపించాయి. ఆమె చేతుల్లోని పుస్తకాలు 

కిందపడ్డాయి. అవి తీసుకోవడానికి ఇద్దరూ ఒకే సారి వంగి పుస్తకం 

పట్టకోవడం వల్ల,చేతులు తగిలాయి. ఆ రెండు క్షణాలే అతని ప్రేమకు 

బీజం వేసాయి. ఈ సన్నివేశాన్ని ఆమెకు గుర్తు చేయడానికే ఆ రెండు 

విషయాలు ఈ చరణంలో ప్రస్తావించడం . 

నాలుగో చరణం: 

మైనే ఎక్బార్ తేరీ ఏక్ రులక్ దేఖీ హై 
మేరి హసరత్ హై కి మై ఫిర్ తేరా దీదార్ కరూ 
తెరె సాయే కో సమర్సుకర్ మై హసీ తాజ్మహల్ 
చాంద్నీ రాత్ మే నజరోంసే తుర్ము ప్యార్ కరూ 

అప్ని మెహకీ హుయి జుల్ఫోంకా సహారా దేదే 

మేరా భోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 

ఇందులో అద్భుతమైన కవిత్వం ఉంది. రులక్ 

అంటే ఒక్క తటిల్లత లాంటి మెరుపు మాత్రమే. 

ఆమెను రెప్పపాటున మాత్రమే చూసాడు. హసరత్ . 

అంటే కోరిక. దీదార్ అంటే చూడడం. సాయా అంటే 

నీడ. మెహకీ అంటే సుగంధభరితమైన, జుల్, అంటే 

శిరోజాలు. 

నేను ఒకే ఒకసారి నిన్ను మెరుపులా చూశాను 
నిన్ను మళ్ళి మళ్ళి చూడాలని కోరుతున్నాను 
నీ నీడను తొజ్మహల్గా అనుకుని 

వెన్నెల రాత్రిలో కనులతో నిన్ను ప్రేమిస్తాను 
పరిమళాలు వెదజల్లే నీ శిరోజాల ఆసరా నాకివ్వవా 
ముందు చరణంలో చెప్పిన సన్నివేశానికిక్కడ (|? 

వివరణ ఇస్తున్నాడు. నిన్ను మళ్ళీ చూడాలని ఉంది. 

అందరూ తాజ్ వువాల్ నీడలో, వెన్నెలరాత్రి 

ప్రియురాలని కలుసుకోవాలని ఉందని అంటారు. 

ఈ కవి గొప్పతనం ఏమిటంటే, ఆమె నీడనే తాజ్ 

మహల్ అనుకుంటాడు. అంటే అతనికి వెన్నెల రాత్రి 

వేరే తాజ్మహల్ అక్కర్లేదు. ఆమె సాన్నిహిత్యం, 

తాజ్మహల్ సాన్నిహిత్యమే. 

అయిదో చరణం: 

ఢూండ్ తాహూ తురు హర్ రాహమే 

హర్ మెహఫిల్ మే ప 

థక్ గయే హై మేరీ మజ్బూర్ తమన్నా కే కదమ్ 
ఆజ్ కా దిన్ మెరీ ఉమ్మీద్ కా హైఆఖరీదిన్ 

కల్ న జానేమై కహాబెర్ కహాతూహొ సనమ్ క 

దో ఘడీ అప్ నీ నిగాహోంకా సహారా దేదే _ 
మేరా ఖభోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 
ఆమె అందాన్ని పొగిడాడు. ఆమె తనలో కల్గించిన 

ప్రకంపనాలను విశదం చేసాడు. ఆమె సాన్నిహిత్యం 
కావాలన్నాడు. తన అణువణువూ ఆమె ఆసరాను 

కోరుకుంటున్నదని వదేవదే చెప్పాడు. ఎవరికి 

అందాలో ఆమెకు తన సందేశం అందిందో లేదో అన్న 
నిరాశతో నిట్టూర్చాడు. ఆ నిట్టూర్పు ఈ చరణంగా 

రూపుదిద్దుకుంది. 

నిన్ను అన్ని దారుల్లోనూ, సభల్లోనూ వెతుకుతున్నాను. 
నా నిస్సహాయ కోరిక అనే పాదాలు అలిసిపోయాయి 

(మజ్బూర్ అంటే నిస్సహాయత) 

ఈ రోజు నా విశ్వాసానికి ఆఖరిరోజు (ఉమ్మీద్ అంటే నమ్మకం, విశ్వాసం 
రేపు నువ్వెక్కడో, నేనెక్కడో, ప్రియా (సనమ్ అంటే ప్రియా) 
రెండు క్షణాలు నీ చూపుల ఆసరా ఇవ్వవా (నిగాహే అంటే చూపులు 

నిజంగానే ఆ రోజు తర్వాత ఆమెను చూసే ఆశలేదు. అదే కళాశాలక 

చివరిరోజు కనక. కథను, సన్నివేశాన్ని వేదనామయమైన హృదయాన 
అన్నిటినీ ధ్వనింపజేసే వాక్యం. 

ఆరో చరణం: 

సామ్నే అకే జరా పరదా ఉఠాదే రుఖభ్సే 

ఇక్ యహీ మేరా ఇలాజే గమె తన్హాయీహై 

తేరి పురఖత్ నే పరేశాన్ కియా హై ముర్సుకో 
అబ్ తో మిల్జాకే మేరీ జాన్ పే బన్ ఆయీ హై 
దిల్ కో భూలీ హుయీ యాదోంకా సహారా దేదే 
మేరా భోయా హువా రంగీన్ నజారా దేదే 

, రుఖ్ అంటే ముఖం. ఇలాజ్ అంటే చికిత్స, 
వైద్యం, తన్ హాయి అంటే ఒంటరితనం. పుర్ఖత్ 

అంటే వియోగం. జాన్ పె బన్ ఆయీ హై అంటే 
పాణం మీదికి వచ్చినంత వనయింది. 
సదావోంకా అంటే ఎల్లప్పటికీ. 

అలిసిపోయానని చెబుతూనే చివరగా 

ధైర్యం చేసి అనేసాడు. 

నా దగ్గరికి వచ్చి, ఆ ముఖం మీది 

బురఖా తీయి 
అదొక్కటే నా ఒంటరితనం అనేబాధకు 

ఉపశమనం ఇవ్వగలదు 
నీ వియోగం నన్ను చాలా బాధిస్తోంది 
ఇప్పటికైనా రా - నా ప్రాణం కొడిగట్టింది 

ఎప్పటికీ నీ ఆసరాను నాకివ్వు 
ఇంతవరకూ నీ చేతులు, శిరోజాలు, 

జ్ఞాపకాలు, పాటలు, చూపుల ఆసరా అడిగాడు. 

ఇది చాలదని ఎప్పటికీ పూర్తిగా నీ ఆసరా! 
ఇవ్వమని అంటున్నాడు. నిజానికిది ఇది ఒక 

ేమికుడు ఒక పేయసితో జరుపుతున్న 

సంభాషణ (అందుకే దీన్ని గజల్ అన్నారు). కానీ, 
ఏకాంతంలో చేయాల్సిన విన్నపాలను బహిరంగ 

సభలో చేస్తున్నాడు. అందరూ ఉన్నచోట కూడో 
తామిద్దరే ఉన్న అనుభూతి కలిగేలా, కాస్సేపు 
స్వగతంలా, కాస్సేపు సంభాషణలా సాగే పాటకు 

గొప్ప సాహిత్యాన్ని అందించిన షకీల్ బదయూనీ, 
గజల్లో సాధారణంగా కనిపించే పరిమిత 

న్వరాలను అధిగమించి, ముఖ్యంగా 

చరణాలకు ఎంతో వైవిధ్య భరితమైన బాణీని 
అందించిన నౌషాద్, స్వరంతో కాక ఆత్మతో 

పాడిన రఫీ నిజంగా ధన్యులు! 
ఒకే పాటని రెండు వెర్షన్లుగా, రెండు 

వేర్వేరు కంఠాలు పాడితే వాటిని టాండమ్ సాంగ్ 

అంటారు. రఫీ పాడిన ఈ పాటకు టాండమ్ 
సాంగ్ లతా వెర్షన్ కూడా ఉంది. రఫీ పాటలోని 
ఒకటవ,మూడవ,ఆరవ చరణాలు లతా 

పాటలో ఒకటి, రెండు, మూడు చరణాలుగా 

వినిపిస్తాయి. 
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ఆటబులిబులి ఆశలు పుట్టుకొస్తుంటే 
ఒంటికి బరువయ్యే పైటమ్మా.. 
దొంగ మేత పెడతా నీకు ఎంగిలంటనిస్తే నాకు.. 
అందుకే... ఇక దూరాలు వద్దంట మనకు మనకు 
ఆడుకుందామా... తెగ కూడుకుందామా.. 

; చలి చలిగాలులు చంపుతూవుంటే 

గుర్తుకు వచ్చావే బుల్లెమ్మా. 
నీ చిరు చిరు నవ్వులు గుర్తుకు వస్తే 
గుండెకు గుబులాయె బుల్లెమ్మా 

తిక్క తిక్కగా వుంది నాకు తిమ్మిరెక్కిపోనీమాకు 
అందుకే... ఇక దూరాలు వద్దంట మనకు మనకు 
ఆడుకుందానూ.. తెగ కూడుకుందామా.. ॥2। 

కో: తబుతా...తబుతా...తబుతబు తబుతా... 

ఆ: అమ్మ అప్టచ్చి కమ్మనప్సిచ్చి కోరి తెచ్చాలేరా.. 
నీకు సగం నాకు సగం చేసి చూడరా.. 

కో లా...లా...లా..లా... 
అ: ముద్దు అప్పిచ్చి పిచ్చి రప్పిచ్చి తెగ మురిసే చెలియా 

కన్నె బడి సాగుబడి కాదని అననే 
; మారాకు చెయ్యెద్దురా.. మాటల్లో చంపొద్దురా 
; చేసేది చెయ్య్మొద్దని ఊరిస్తూవుంటే ఎలా. 
; అందుకే ఎండకొండెక్కిపోయాక వెన్నెల వచ్చాక 
మేలుకుందామా.. తెగ కోలుకుందామా.. 

; తోలుకుందామా.. మళ్టీ కోరుకుందామా 
; తొలితొలి కోరిక తొంగి చూస్తుంటే కంటికి 
కరువయ్యె కునుకమ్మా.. 

అ; నీ చిరు చిరు నవ్వులు గుర్హుకు వస్తే 
గుండెకు గుబులాయె బుల్లెమ్మా... 

కో: హె.హే...హెహే.హె..హే.. నరనన నన్నా 
నననన నరనన నన్నా నననన 

అ: మాటి మాటికి మల్లెతోటకి నిన్నురమ్మంటుంటే 
రానంటూనే వస్తుంటే నినేమనుకోనూ 

; పూటపూటకి పిల్లగాడికి తెగ వివరాలడిగే 
ఒపికకి తీరికకి ఎట్టా పొగడను 

; చూసింది ఏముందనీ ఇంకెంతో చూడాలనీ 

; అందుకే... ఎవరేమన్నా అనుకున్నా వింటున్నా వినకున్నా 

నవ్వుకుందామా.. తెగ లవ్వుకుందామా 

; చలి చలిగాలులు చంపుతూవుంటే 

గుర్తుకు వచ్చావే బుల్లెమ్మా.. 
; ఆటబులిబులి ఆశలు పుట్టుకొస్తుంటే 

అ; 

న! 

ఇ 9౪9 ౪ 

ఓ...ఓ.ఓ...కనులకేల ఎరుపురంగు వ ల 
ఈ దాసుని తప్పులకు... ఇంత శిక్ష వద్దులే... 
ఎలా.. ఎలా... ఎలా ఎలా 
చిలకగారి అలక తీరడం ఎలా....ఓి..ఓ...ట్.. ॥కనుల॥ 

: నీ గోటి ఆనవాళ్టకై తపించుతున్న వేళ్ళకూ... 
నీ కూతలోని తీపినీ... తినాలనుంది చెవులకూ.. 

ముద్దుగా... గుండెపైన... తన్నినా... 
మువ్వలో.. ప్రేమ నవ్వె... ఘల్లునా... 
జెనంటే ప్రణయమూ... కాదంటే ప్రళజయమూ... 
నవ్వవా.... మరీ. 
లలా.. ఎలా... ఎలా ఎలా. 
మునగచెట్టు ఎక్కి నిలవడం ఎలా ? అ: ॥కనులః॥ 

నీ కంటిచూపు చాలనీ అంటోంది వెండి వెన్నెల 

నీ శ్వాస తగలలేదనీ... కాగింది బళ్ళ సలసలా 
కినుకతో... మూగవైన ఏమిలే... 
మనసుకే. మనసుభాష.. తెలుసులే... 

ఏకాంత సమయమూ ఎదలోన విరహమూ 
నవ్వవా...చెలీ... 

; యలా... లలా... లులా లలా. 

మొగుడి మాటనమ్మి నవ్వడం ఎలా ? 
&..&...ఓ...కనులలోని ఎరుపురంగు బుగ్గలలో చేరెలే 
చిలకగారి నవ్వులతో అలక ఎగిరిపోయెలే 
లలా... లలా. 

ఇలా... ఇలా.. వలపుసీమ తలుపు తీయడం ఇలా. 
లాలాలా..లాలా...లాలాల... శ 

ఊహూ.హు హుహుహు హే.హే.. 

కో: పక్కూరి పాలేరు పుల్లయ్య మావ 
ఆ పుల్లయ్య ఏపస్తాడు కల్లునీ... 

కల్లు తాగాక తీస్తాడు గురకనీ... 
గురక పెట్టాక చెట్టెక్కికాయల్ని తెంపేసి 
ముక్కలుగా కోసేసు కుందాములే... 
కోసిన ముక్కల్లో ఉప్పుని కారాన్ని 
కలిపేసి కమ్మంగా నంజుకు తింటూ వుంటే... 

కో; మా... 

మంగమ్మ గుడిపక్కన.... బొమ్మ పెళ్చిళ్ళు చేసేద్దామా... 
ఇటురా... రో..... బసవ... న్నా... తాటి 
ఆకుల్ని చుట్టేసి బూరాలు చేసేసి 

ఊదుతున్న వేళ ఊరంతా గోలమ్మ గోల... ॥కుర్ కు॥ 
ఆ దొరగారి చెరువొడ్డున... 

కో మా... 

బడికా.... డ.... దడిమీ.... ద 

కొత్త సినిమాల బొమ్మల్ని అంటించినారంట 
పరపరపర చింపేసుకొచ్చామంటే ॥కుర్ కుక్కూరు॥ 



అ; ఆనాటి మన చెలిమీ.. కాదా.. ఒక కల 
ఈనాడది మెటిలింటి.. నా మదిలో... ఇలా 
ఆ...ఆ.ఆ... ఆ నవ్వుల చల్లదనం... ఆ శ్వాసల వెళ్ళదనం... 
మమతలతో ఎద నింపిన ఆ మనసుల తియ్యదనం. 
ఎద వీడి పోని జ్ఞాపకాలుగా... 
వసివాడి పోని ఊహలై ఇలా... 

పొగడ చెట్టు నీడలో. బొంగరాల ఆటలూ 
కూనలమ్మ కోనలో... కొంటె కొంటె పాటలు 
వెన్నెలమ్మ మేడలో... ఆడుకున్న ఊసులూ 

అ: ॥ఆనాటి॥ 

చిరు చినుకులలో మన సరిగమలూ 

ఎద పిలువక పిలిచిన పిలుపుల సవ్వడిలో ఆ: ॥ఆనాటి॥ 

అట్లతద్ది రోజున... పిట్టగోడ దూకుతూ... 
చేసుకున్న బాసలూ.. మనసు మరిచి పోదుగా 
మొదటిసారి పైటతో... ఎదుట నిలిచి నవ్విన... 
కన్నె జాబిలమ్మనూ... కనులు మరువ లేవుగా 
పుస్తకాల చాటునించి దొంగ చూపులు 
చెరువుకాడ గురువుగారు పడ్డ తిషప్టలూ 
కాలమన్న సాలెగూడు కట్టి వేయగా 
గొంతు దాటి పైకి రాని మూగప్రేమలూ 
బక అలజడిలో... ఒక వురవడిలో 

మది తెరువక తెరిచిన తలపుల తాకిడిలో... అ; ॥ఆనాటి॥ 

_ గానం: కీరవాణి, సాధనాసర్లమ్ 

; వాన చినుకుల్లా రాలి వరద పొంగుల్లో తేలి తేలి 

తన్నానా తన్నానా ఏనాడైనా అనుకున్నానా 
చెట్టా పట్టాల అల్లరే సిగ్గుల మొగ్గలా ఒదుగుతుందని 
ఉత్తి ఉత్తుత్తి స్నేహమే ఊహల్లో స్వర్ణమై ఎదుగుతుందని 

మళ్చ్టీ మనకోసం తిరిగొస్తుందని 
తన్నానా తన్నానా 

తన్నానా తన్నానా 

: రష్టపే... రష్టపే... రష్టప్ట్పా రష్టప్టే 
తనతో నడిచే నిమిషం 

తనతో వుంటే గడియారంలో చిన్నముళ్లే 
పరుగే తీసే పెద్ద ముల్లులా 
పడుతుంది గుండె ఉలికి ఉలికి 

తనతో మాటాడాలంటే పదో పిరికి 
ఇది వరకెన్న్షడెరుగని వోయి సొంతం అవుతుందనీ... 

అనుకున్నానా... 

తన్నానా తన్నానా బళ్ళోన దేవుడి గుళ్ళోనా 
తన్నానా తన్నానా ఏనాడైనా అనుకున్నానా 

తనపేరే నాకు దిద్దాలనిపిస్తుంది 
త్వరగా లేచి కోడి పుంజుకి మెల్లగా 
మేలుకొలుపే పాడనా 

అనుకున్నానా 

: తన్నానా తన్నానా బళ్ళోన దేవుడి గుళ్ళోనా 
: తన్నానా తన్నానా ఏనాడైనా అనుకున్నానా 

;_చెట్టా పట్టాల అల్లరే చూపుల్లో మౌనమై 
పలుకుతుందని 

:. ఉత్తి ఉత్తుత్తి స్నేహమే ఊహల్లో స్వర్లమై 
ఎదుగుతుందని 



పాటల పుస్తక ప్రియులకోసం సినీ సంగీత విశ్లేషకుడు 
గిజొ' రు ట్య ప్రత్యేక కానుక ఇది, 

షం... పీ సాల స హాల 
శ... ఇ 

నిర్మాతలు: బూాల+48ల, యమ్. అనంతపర్శ్న స్కన్ప్లే, దర్శకత్వం :యస్.ఖ. కృష్ణారెడ్దె 11.000 

యం.యం. కీరవాణి - చింతపల్లి రమణ - కంతేటి శంకర్ - ముత్యాల నాని 

; యం.యం.కీరవాణి కో-డైరెక్టర్స్ ఫి 
; చింతపల్లి రమణ అసోసియేట్ ; మహానందరెడ్డి, బాలు 
; శంకర్ - 
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(గత సంచిక తరువాయి) 

తరువాత వచ్చినది కొత్త తరం... కొత్తస్వరం... 
కొన్ని పాటలేంటి ఇంత బాగా రాశాడు అనిపించేది 
నాకు ఎప్పుడన్నా! కానీ సమస్యఏమిటంటే - ఎన్నో 
సభల్లో చెప్పాను... గీత రచయితలుండగా 
చెప్పాను. నంగీత దర్శకులుండగా చాలా 

తీవ్రంగా చెప్పిన ఘట్టాలున్నాయి. “అయ్యా. 
సమకాలీన హిందీ సినిమా పాటలు వినండి. 

వాడు నమర్శుడా..అన మర్శుడా...కేవలం 

అంత్యప్రాసలు కూర్చే కవా...తర్వాత సంగతి. 
అనలు అతను ఏది రాన్తున్నాడన్నది 
వినిపించింది. కవి శబ్దాలు సంగీత మాధ్యమం 

ద్వారా, మీడియం ద్వారా అందంగా 
శవణపేయంగా మనకు వినిపించాలి. అది గీత 
లక్షణం. కవి ఇచ్చిన గీతం అనే సాహిత్య ఖండం 
అశ్వికుడిలాంటిది. సంగీతం, ట్యూన్, బాణి, 

దానికిచ్చే నేపథ్యసంగీతం.... అశ్వం లాంటిది. 

కాబట్టి గీతం అనే అశ్వికుడు, సంగీతం అనే 

అశ్వాన్ని అధిరోహించి కదను తొక్కిస్తుంటాడు. 
ఎక్కడ మెత్తగా కదను తొక్కించాలి - ఎక్కడ 
తీవ్రంగా కదను తొక్కించాలి - ఎక్కడ బుడి బుడి 
నడకలతో సాగిపోవాలి - ఎక్కడ పవనగతిలో 
సాగిపోవాలి - ఎక్కడ ఎగిరిపోవాలి - ఎక్కడ 

ఎగిసిపోవాలి అనేది ఆ గీతంలోని రచనను బట్టి 

ఉంటుంది. కాబట్టి గీతం అనేది ఏమిటో 
ట్యూన్ అనే మీడియం ద్వారా న్పష్టంగా 
వినిపించాలి. 

కానీ ఇప్పుడేమైంది ...!? గుజ్జం మీద అశ్వికుడు 
స్వారీ చేసే బదులు...అశ్వికుడి మీద గుర్రం స్వారీ 

చేస్తోంది. ట్యూన్ తప్పు లేదు. ఆ ట్యూన్ 
రికార్డింగ్ చేసిన వధ్ధతి...మిక్సింగ్ 

అంటారు దాన్ని... ఆ మిక్సింగ్ చేసిన 
వాద్యవళోవ... అది మాటల్ని 

మింగేస్తుందని, తొక్కేస్తుందని నా 
అభిప్రాయం. కాబట్టీ రికార్డింగ్లో 
ఉన్న అస్పష్టత వల్ల ప్రతిభావంతుడైన 

రచయిత రచించిన పంక్తులు కూడా 
మరుగున పడిపోయి బీట్ కొడుతోంది. 

మాట కాదు బీట్ ముఖ్యం అయింది. 

కాబట్టి తర్వాతి తరంలో వన్తున్న 
కవులు...కొత్త స్వరం కవులు..కొత్త తరం 
కవులు...అక్కడక్కడ... ఎప్పుడైనా బాగా 

రాశాడే ఇది.. అనుకునేలోగా మళ్లా మూడో 

పంక్తి వినపడదు. కొన్నేమో వల్లవికి, 
చరణానికి సంబంధం ఉండదు. కొన్నేమో 
ప్రతి రెండో పంక్తికి సంబంధం ఉండదు. 
అంటే అంతఃసూత్రం ఉండదు. అది మంచి 
లక్షణం కాదు. ఉన్నదాంట్లో అన్వయం 

ఉండాలి. పల్లవితో లింక్ ఉండాలి. దేనికి అదే 
అయితే ఇక పాట ఎందుకు..!? ఇందులో 
సమర్ధులైన, ప్రతిభావంతులైన గీత రచయితలు 
చాలామంది ఉన్నారు. నేను ఏదో ఒక్క పేరు 
చెప్పటం భావ్యం కాదు. 

ఇక పాటల్లో అంత్యప్రాసలు అనేవి ఆరుద్రతో 
ఊపందుకున్నాయి. అంతకుముందు కూడా 

రాశారు. అయితే భావం కుదరాలి.. మాటా 
కుదరాలి. ఇమృడేవిటంటే ఏ 
ంకునా .. కాదు ఎంత చమత్కారంగా 

పీ | గం ఈక్కుసయ తో 



తున్నాడనేది ప్రధానం అయ్యింది. అసలు 
౨ంత్యప్రాసలలో - శబ్దం, నాదం వినిపిస్తుంది 
అర్థం కుదరటం లేదు... కొన్ని అట్టా 

నాయి. ఇతర భాషా పదాలు కూడా... 

,వనరంగా వ్రయోగిన్తున్నారు. పొందీ 
ఎగ్స్లోని ల్లైన్లుకి లైైనే ఎగిరివచ్చి 
టుచేనుకుంటున్నాయి. “ఓంంఓటంంనొ 

వా..అరె..ముజే లే జా ...'ఇది కామెడీ అయితే 
13... మూ కాలంలో వేమూ రాశాం. 
తోచితంగా రాశాం. ఇక్కడ పాత్రోచితం కాదు 

మ పాత్రలు ఒకటే. వెనకటి కాలంలో 
టకొంగు జారిందే గడుసుపిల్తా...” అన్నాడంటే 
జట.. అలా జారటం.. ఆ వ్ల్గ 

ప్పకోవటం..“నీ జిలుగు పైట నీడలోన 

సెవనీ....” అని నేనన్నప్పుడు ఆ జిలుగు పైట 
వ చూపించారు. ఇప్పుడు పాటలకు 

లున్నాయి తప్ప కంటికి లేవు. పోనీ ఈ 
'టను తీసేద్దామన్నా కూడా “ఏముంది ఎవరు 
'స్తారండి...'అంటారు. కారణం అక్కడ స్టెప్స్... 
వెనక కాలంలో నాగేశ్వరరావు గారి స్టెప్స్ వేరు. 
కను వేసే అడుగులు భావానికి పోషకంగా 

ఎడేవి. ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్స్ ఇద్దరూ 
ఏరుతుంటారు, వాళ్లతో పాటు చుట్టూ జనం 

స్... అప్పుడు కోరస్ అని రాస్తేనే కోరస్ 
చేవారు. బృంద నృత్యాలు వేరేగా ఉండేవి. 
ఫ్పుడు పాట వెొదలయిందంటే హీరో 
రోయిన్... చుట్టూ ఇటు అటు మంద. 

గ్కెక్కసారి హీరోయిన్ ఎవరో తెలీదు. వాళ్లలో 
'సి పోతుంది. అందుకే నేనన్నాను ఇవి బృంద 

కొలు కావు... మందగీతాలని. 

నేనెప్పెడూ ఆశావాదినే. ఒక కవిగా, నా 

గ్వౌతి మూడు నాలుగు తరాలకు చెందిన 

మాన కవుల కవితా సంపుటాలకు పీఠికలను 
శాను. అందరూ నాకు అంకితం చేసిన వాళ్లే. 
రు ఎదుగుతున్న దశలో వాళ్ల ఎదుగుదల చూసి 
)తోషించాను. లిఖితరూపంగా మెచ్చుకున్నాను. 

లాగే ఇప్పుడు కూడా చెప్పాలని ఉంటుంది. 
వైనా సభలో... సినిమా సభలోనైనా సరే... 
బానా కవి కలుస్తారు. కొత్తగా రాస్తున్నాడు. 
గాస్తుంటాను. 'హానం'ను బట్టి తెలును 
౦టుంటాను, ఓహో..ఇందులో సత్తా ఎంత 
౦ది. ఎవరి సత్తా ఎంత ఉంది. రచనాపరంగా. 
ఘ్లురక్షర సంయోగం అన్నానే అది ప్రింట్లో 
)ట్తో చూసినప్పుడు ఇది మంచి రచన 
నుకుంటాను. మరుగున పడిపోయిందని 

'ధపడతాను.... వింటే! 
గాయనీ గాయకుల గురించి చెప్పాల్సాస్తే 
,0టసాల గారు మహానుభావుడు... ఆయనది 

ముఖీన ప్రతిభనా... పంచముఖీనా, షణ్ముఖీనా 
ని నేను చెప్పలేను. సార్వముఖీన ప్రతిభ 
యునది. అద్భుతంగా పాడేవాడు. 
బి.శ్రీనివాస్... మార్దవం ఆయన గొంతు. 
ఫెదువుగా పాడినా అందులో కూడా స్పష్టత 

౦డేది. పై స్థాయిలో పోయేది కాదు. కామెడీ 

చ్చేటప్పటికీ మాధవపెద్ది, పిఠాపురం...ఇలా 
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పాడేవారు. ఏది పాడినా ఉచ్చారణలో స్పష్టత, 

రికార్డింగ్లో స్పష్టత అవసరం. ఇప్పుడు నేను 
వింటుంటాను ...కొన్ని గొంతులు వస్తున్నాయి. 

పురుషుడు పాట ఉందే అందులో గొంతు 

స్రీత్వానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. మెత్తగా 
ఉంటుంది. నత్తి నత్తి మాటలు మాటాడే 
గొంతులు కూడా పాడుతున్నాయి. ఏం చేస్తాం. 
అవి పాపులర్ అయ్యాయి. 

ఇక స్త్రీ కంఠాలున్నాయి. తెలివైన వాళ్లు. బాగా 
పాడతారు. కానీ ఏంటో కొంచెం పైకి వెళితే 
కీచుమంటాయి. సుశీల, జానకి...ఆ తరం 
అయిపోయింది. “వగలే వెన్నెలా” టైంలో 
బి.ఎన్.రెడ్డి గారు 'కొంచెం క్సారిటీ.. క్లారిటీ' 
అనేవారు. “అమ్మా జానకి ఇలాగమ్మా...' అని 
నేను అంటే 'నేను అలాగే పాడుతున్నానండి' 
అనేది. “మీరు అలాగే పాడుతున్నారమ్మా.. 
రికార్డింగ్లో ఇలా వినిపిస్తోంది' అనేవారు బి.ఎన్. 

...అంటే.. ఒక వాక్యం... ఒక పదం సుస్పష్టంగా 
వినిపించకపోతే ఆపేసేవారు. ఎన్టీఆర్ కూడా 
అలా జాగ్రత్తగా రికార్డు చేయించేవాళ్లు. ప్రతి 
శబ్దం శ్రావ్యంగా, నిర్దుష్టంగా వినిపించాలి. 

బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంటర్లూడ్స్ మ్యూజిక్ నీ ఇష్టం. 
ఇవ్పుడేవుయిందంటే పైకి వెళ్లేనరికి 
కీచుమంటున్నాయి. 
ఏదయినా బాల సుబ్రహ్మణ్యం దాకా అదో 

యుగం. బాలనుబవ్మాణఖ్యం న్వర 

సార్వభౌముడు. ఎన్నోసార్లు అన్నాను అతడు 
ఆబాల గోపాల సుబ్రహ్మణ్యం అని. చాలా 
సమర్భుడు. అసాధారణ ప్రతిభావంతుడు. అతడు 

కూడా _నృవ్చత లేకపోతే చాలా 
కోపగించుకుంటాడు. నేను సూచనప్రాయంగా 
కొంచెం లోపాలు ఎత్తి చూవుతున్నాను. 
బాలనుబ్రహ్మణ్యం అయితే వేదికలమీద 
విరుచుకుపడుతున్నాడు - ఆ పాటలమీద, 
ఆ గొంతుల మీద. 

[డడ కానన. 

తం తస్య నియ లతో 

తెలుగులో మహమ్మద్ రఫీతో ఎక్స్పరిమెంట్ 
చేశాం. నేను కూడా దానిలో భాగస్వామిని. 
సాధ్యమైనంత వరకూ నూటికి 90 పాళ్ళు బాగా 

పాడేటట్టు చూశాం. అయితే రఫీ ఉఊర్జూ 

గాయకుడు. తెలుగుపాట ఉర్హూలో నేను 
రాసిచ్చేవాడ్ని. చెప్పేవాడ్ని. ఒక విద్యార్థిలా 
నేర్చుకునేవాడు రోజంతా. “ఇద్దరి మనసులు 
ఒకటాయె ' అని ఉండాలి... ఉర్జూలో ఏంటంటే 

“ఇద్ధరి మనసులు ఒకటాయె' అన్నప్పుడు కొంచెం 
ఫ్రైస్ ఉంది. కాబట్టి ఉచ్చారణ దోషాలు లేకుండా 

చూసుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడేంటి... “రామ 
చిలకమ్మా అంటే పాడినవారు “రామ్మా 

చిలకమ్మా అని పాడారు. 

ఇప్పుడు సంగీత దర్శకులలో సమర్ధులు 

ఉన్నారు కదా, పాటలు ఉచ్చారణ పరంగా కానీ, 

శ్రవ్యత పరంగా కానీ ఎందుకు శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు 
అని, అంటే... నాకు తెలిసింది ఏంటంటే... 
చాలావరకూ వారు రికార్డింగ్ సమయంలో 

ఉండరు. రికార్డింగ్ అప్పుడు ఉన్నా... మిక్సింగ్ 

అని ఉంటుంది... ట్రాక్ మిక్సింగ్... అప్పుడు 

ఉండరు. ఆ రోజుల్లో ఏది పాడినా అందరూ 
ఉఊండాల్సిందే.. ఇప్పుడలా కాదుగా. గిటార్ 
అతను వస్తే ఆ బిట్ వేరే తీసుకుంటారు. ఆర్గన్ 
వేరే... ఎవరికి వారే రికార్డింగ్కు వస్తారు. అవన్నీ 
మిక్స్చేస్తూ .పాట చేస్తారు. చేసేటప్పడు ఆ 
మిక్సింగ్ చేసే రికార్డిస్ట్ తప్ప చాలా వరకూ వీళ్లు 

ఉండరని నాకు తెలిసింది. వాళ్లకు ఏంటి ... 
పాటలో మ్యూజిక్ ఎంత బాగా వినిపిస్తుందనే 
తప్ప 'మాట గొంతు' మీద ఎక్కడ నొక్కు 
పడుతుందో తెలియదు కదా. అందులోనూ భాష 

తెలియని వాళ్లు ఉంటారు. అనేక కారణాల వల్ల 
పాటకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. నా బాధ ఏమిటంటే 
హిందీ తెలిసిన వాణ్ణి. అరబిక్ మ్యూజిక్ చూసి 
“వాహ్” అని అరిచేశాను. కాబట్టి సంగీతం 
ఎక్కడైనా ఒక్కటే. ట్రాక్ మిక్సంగ్లో కూడా జాగ్రత్త 
పడకపోవటం పాట సరిగా రాకపోవటానికి ఒక 

కారణం. 

నా అనుభవాలు నేను చెప్తున్నాను. ఇవి 
శాసనాలు కావు. నామనసులో మెదిలిన భావాలు 

... ప్రతిభ అనేది ఒక సృజనాత్మక శక్తి, అది 

నిరంతర ప్రవాహిని. “ఈ నది అలలు ఇంతవరకే 
ఆగిపోయాయి. తరువాత ఇక సాగిపోదు' 

అనుకోవటం అజ్ఞానం. అలలు సాగిపోతూనే 

ఉంటాయి. కొన్ని అలలు మృదువుగా 

సాగిపోతాయి. కొన్ని ఉవ్వెత్తుగా ఎగిని 

సాగిపోతాయి. అన్నిటి లక్ష్యం అవతలి తీరం 
చేరుకోవటం. అంటే సాగరం చేరుకోవటం. 
కాబట్టి ఆ చేరుకునేలోగా అలల గతులు, అలల 

సంగీత శ్రుతులు విని ఆనందిస్తాం. మన తెలుగు 
సినీ గీతం కూడా ఆ రకంగా ఉండాలని 

కోరుకుంటున్న వాళ్లలో నేనొకడ్ని కాబట్టి నాకున్న 

అనుభవాలు కొన్ని... అనుభూతులు కొన్ని... 

స్పందనలు, ప్రతిస్పందనలు కొన్ని. వీటిని 
సంక్షిప్తంగా పుటలను అతిక్రమించకుండా 

చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. సెలవ్. అ 
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నా గుండెల సవ్వడి వింటూ వున్నవి 
; చలి నచ్చని కౌగిలినడుగు 

నులి వెళ్ళని ఆశల నడుగు 

ఇంకెన్నాళ్ళో ఈ దూరం అన్షది 
; నీ బక్క చూపు తాకి 

నా ఎద తేలిపోయి 
ఎటో వెళ్చెనే ప్రియతమా. 
ఇటే వచ్చె నా ప్రాణమా... 

: ఎడారంటి ఎదలో నువ్వు 
ప్రేమ జల్లువై కురిశావు 
ఎలా శిలను ప్రేమించావో చెలియా చెప్పవా. 

అమృ్మతాలు పంచే మనసు మళ్ళీ దొరుకునా 

; ఇలా పూలతోటను విడిచి రాళ్టదారిని 

ఎలా చేరగలవో నడిచి ప్రేమగూటిని 
; బకే పిలుపు చాలునులే 
ప్రాణాలే పోయినా 
నా మనసే ఆగునా... 

; ప్రాణాలే పోయినా 
నా మనసే ఆగునా 

; మనసులేని కాలం మనకు 
విధించింది ఈ ఎడబాటు 
నవ్వుతూనె కవ్వించాలి లోకం తీరుని 

; రమ్మంటేనె పండగరాదు 
ప్రతీరాత్రి పున్నమికాదు 
వలే వేసి రప్టించాలి వాసంతాలని 

; బకేమాట బకటేగమ్మం ప్రేమ జంటకీ 
ప్రపంచాన్ని ఓడించాలి గెలుపు మాదనీ 

; విధే వచ్చి తలవొంచాలి 
ప్రేమే నిజమని 
మోకెదురే లేదని 

; ప్రేమే నిజమని 

: ఆ తుమ్మెద రెక్కలనడుగు 
ఈ పూవుల మొక్కలనడుగు 
నా గుండెల సవ్వడి వింటూ వున్నవి 

; చలి నచ్చని కౌగిలినడుగు 
నులి వెచ్చని ఆశల నడుగు 
ఇంకెన్నాళ్ళో ఈ దూరం అన్నది 

ఆ :॥ఆ తుమ్మైద॥ 

__. సాకీ:ఎస్.ఎ.రాజ్కుమార్ 

అ: బాలామణెమ్మో...బాలామణెమ్మో 
లీలామహల్ ఎనక నీతో చాలా పనమ్మో 

దాహము ఆరదే ఊహలతోనే తాగేస్తే 
ఆ మిర్చి బజ్జీ నీకిచ్చి .పట పట పట నమిలిస్తా 
గోళీ సోడా కొట్టేసి... గట గట గట తాగిస్తా 

అ:మిడ్డునైటు వళ్చిసి...కిల కిల కిల నవ్విస్తా 
లైటు ఆపేసి..తళ తళ తళ మెరిపిస్తా 

ఆ; వినోదాల లీలామహల్ నేనే నీకు రేయిపగల్ 

ట్రాఫిక్ ఆగదా బొడ్డు కిందకు చీరుంటే 
ఆ: రైకే తడవదా అబ్బాయ్ నువ్వే లుక్కేస్తే 
లైకే కలగదా జబ్బల మీద నొక్కేస్తే 

అ: రబ్బరు బొమ్మ నీ మాటర్ తగ్గదు లేవే నీ టెంపర్ 
సూపర్ డూపర్ నీ పిక్టర్ ఎట్టావుందే నా లెక్టర్ 

ఆ: నాది కొత్త థియేటర్ నువ్వే నాకు ప్రాప్రైటర్ 
పోతే పోనీ జన్రేటర్ పవరుపుల్లు నా మీటర్ 

అ: దేనికైనా నేనే తయార్ దిగానంటె ఖుస్తా బహార్ 
ఆ అబ్బో దాత ప మ 
అ: అబ్బో పుల్ల ఫుల్లే దీని కైపే నాటు సారా త్రిల్ల త్రిల్లే 1 బాలా ॥ 
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ఖ్లి 

స్వరాలు... స్వాగతమీగా.. 
జగాలనంత పలుప్రేమ చెంతవచ్చి నిలిచినంత 9% 909 ( 
నిన్ను నేను నన్ను నువ్వు గెలుచుటెంత 
పట్టుమంటు నిమిషం పట్టేదికాదు సమయం 
పుట్టంగ ఈ ప్రేమ విషయం 
గుట్టు అంటు శూన్యం గుండెల్లొ ప్రేమ ధన్యం 
దేవాలు అన్ని దాని సైన్యం 
షికారు... చేయు.నమ్మా. 
శకాల.. కాలం. ప్రేమా 
సుఖాలు... కోరదమ్మా 
శుభాలు... తెచ్చనులేమ్మా 
స్వరాజ్యమొచ్చి స్వర్ణ్షమందు ఇల్లు మనము కట్టినంత 
లోకమంత లోకువంట ప్రే 

0. 

గి 

ఇ 9922 

॥ ఓ హంపి ॥ 

మచెంతా... అ: ॥ఓ హంపి॥ 



ఆ; 

ల (6. సు 

లాలాలా.లాలాల.లాలాల...లాలాల 

సిరిమల్లీ పువ్వల్లే నవ్వులే చల్లుతూ 
ఆనందం పొందాలి ఆడుతూ పాడుతూ... 

అపురూపమైనటీ.. ఈ లోకమూ... 

కొత్తగొంతు విష్టమన్లది 
సో ఎవ్వరు ఎన్ల్నడు కనని వినని ధ్వని 

సిరిమల్లీ పువ్వల్లే నవ్వులే చల్లుతూ 
ఎవ్వరు తోడుగ లేని బతుకు అని 

వినాలి హృదయము చెవిగ మార్చుకొని 
కనాలి తనువును కనులు చేసికొని 
తబలా లెరుగని తళాంగు తకధిమి 
నరాలు తెగిపడు నెత్తురొలుకు ధ్వని 

తల్లిపాలకై తల్లడిల్లు పసి 

చిన్నారీ నెలవంకా స్వాగతం... స్వాగతం. 
నీతోనే మాకింకా జీవితం జీవితం 
నను కన్ష్నతల్లివే నా కంటికీ 

ల 
నీకాలి మువ్వల్లె మా గుండె మోగిందిలే... 

టా 



పొటలి పుస్తక ప్రియులకోసం సినీ సంగీత విశ్లేషకుడు “రాజా” పర్యవేక్షణలో 'హాసం' అందిస్తున్న ప్రత్యేక కానుక ఇది, 
లే! [ 

ళు 

61.5.మోహన్ ఎస్.ఏ.రాజీకుమార్ దేవీప్ర న ర ల... 



ఫైన ఉదహరించిన నటీనటులను 

మనసులో ఉంచుకుని ఈ సీరియల్ను 
త్మ ళా త్ ఇ నీ ర 

కె 1 

యమకకముయో 

ళం ఈస్త్య. ఏంటీ లతో 
న లావ కా | 



శుభలేఖల ప్రింటింగు” ప్రస్తావన 
రాగానే వీరభద్రం కొంచెం మెత్తపడ్డాడు. 
శ్రీరామ్ పెళ్ళికి ముహుర్తాలు పెట్టగానే 
తానుకూడా శుభలేఖలు ప్రింటు వేయించాలి... 

అందుకని ఆ వివరాలు ముందుగానే 
తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. 

“శుభలేఖ లేమిటి? వివాహం ఎవరికి?” 
అడిగాడు. , 

“చిత్తం!... మా అమ్మాయి జలజ పెళ్లి 
నిశ్చయమై్రైందండి...వచ్చేనెల వదవోరున 

ముహూర్త మండి... శుభలేఖలు టెౌన్లో ప్రింటు 
చేయించుకొచ్చాను..” అంటూ. చేతిసంచిలో 
వున్న శుభలేఖల కట్టను చూపించాడు...ఆ 
మాటలు వినగానే అంతకు ముందెవుడో 
అనంతం... తన కూతురు జలజను శ్రీరామ్కి 
చేసుకొమ్మని అడిగిన సందర్భం గుర్తుకొచ్చింది 
వీరభద్రానికి. 

“ఇంతకూ వరుడెవరు?” అడిగాడు 

(్రం సబ స్టర్. 

యధాలాపంగా . 

“సీత్రాపురం హైస్కూల్లో హిస్టరీ టీచరుగా 
పనిచేస్తున్న రంగనాథం గారి పెద్దబ్బాయండి.. 
ఎమ్.ఎ. చదివాడు... శ్రీకాకుళంలో లెక్చరర్ 

ఉద్యోగం చేస్తున్నాట్ట!” 
“వురి ఈ పాఠళాలలోనే-తవురితో 

పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడి పుత్రునితో మా 
కువూర్తి వివావాము జరుగునని -మిోా 
బంధువెవరో ఆ మధ్య జ్యోతిష్యం చెప్పితిరి 

గదా...?” 
“చిత్తం”! 
“ఆ మాట నిజం కాలేదు కనుక... 

ఆయనగార్కి జ్యోతిష్యంలో ప్రవేశం లేదన్న 
మాట!”. 

“అబ్బెబ్బే....అలా కొట్టిపారేయకండి! కొన్ని 

(9 బుమిబస్) 
మూ ఘూ౭త్లో విశాల మైన 

తరగతి చణులు , వాటికి బాగా 

దూరంగా వంటగది ఏళ్చాటు 

-చోయిబడినదిం వ్యూర్పదింిషే ! 

పేస్ మూ సీటంజుక్ట్రడ్ చీసుకోంపీ 

[దం ఈస్య గింత లతో 

కొన్ని విషయాల్లో నవుయాన్ని బట్టీ 
సందర్భాన్ని బట్టీ ... మనకి మనం ..ఆ 
అంశాన్ని అన్వయం చేసుకోవాలని కూడా 

తమరికి ఆనాడు మనవి. చేసుకున్నాను!” 
చెప్పాడు అనంతం... 

అర్ధం కానట్టు చూశాడు వీరభద్రం. 
“సీతాపురం స్కూల్లో పనిచేస్తున్న ఆ 

రంగనాధం మేస్టారు తమరికి బంధువేనట. 

మాటల సందర్భంలో తెలిసింది.. వారి 

పితామహులూ, మీ పితామహులూ... 

మూడోతరం అన్నదమ్ములట... మీ మధ్య 
రాకపోకలూ,పురుడు పుణ్యాలూ లేవట!... 

కానీ వరసలన్నీ చూసుకుంటే ఆయన మీకు 
తమ్ముడవుతాడట!...వారి కుమారుడు 

ఇప్పుడు నాకు అల్లుడవుతున్నాడు కనుక. 

వూ కువూరుడి స్థానంలోకి అతను 

చేరుతున్నాడు కనుక...జ్యోతిష్యం ఆ విధంగా 

అన్వయించ బడిందని నేననుకున్నాను!” 

ఆ వివరణంతా విన్న వీరభద్రం ఏదో 
అర్థం అయినట్టు తల పంకించాడు.. ఆ 

వెంటనే ".'వీమీ అర్భం కానట్టు... 

బుర్రగోక్కున్నాడు. ఈలోగా అటెండెన్సు 

రిజవన్చర్లో నంతకం చేని బయటకు 

వెళ్లిపోయాడు అనంతం. 
జఫ 

గోపాలం చాలా దిగులుగా వున్నాడు... 

తనకు అశ్వినితో పెళ్ళవుతుందనీ - ఆ తర్వాత 
కొన్నాళ్ళకో, కొన్నేళ్ళకో విష్ణుమూర్తి పరలోకానికి 
ప్రయాణం కడితే - లెబ్బలేనంత ఆస్తీ, అంతస్తూ, 
తన సొంతమవుతాయని ఇన్ని రోజుల్నించీ గాలి 
మేడలు కడుతున్నాడు... ఇప్పుడు “అశ్విని” 
నడిపిన ఆత్మహత్యా ప్రహసనంతో ఆ మేడలన్నీ 
పునాదులతో సహా కూలిపోయాయని అల్లాడి 
పోతున్నాడు. 

ఆ బాధను దిగమింగటానికి తన గదిలో 

కూర్చుని - పట్టపగలే విస్కీ బాటిల్ ఓపెన్ 
చేశాడు... వరుసగా నాలుగు పెగ్గులు కడుపులో 

పోశాడు... అయిదో పెగ్గు పోసుకుంటున్న 

నవుయంలో వానువుంతు ఆఅ గదిలో 

అడుగు పెట్టాడు.... అక్కడి వాతావరణం 

గమనించాడు... కొడుకు అవేదన గ్రహించాడు. 

“అయ్యయో్య! పొద్దు వాలకముందే 

కుంపటి పెట్టేశావేమిట్రా?.... నువ్విలా మీ 
మామయ్య కంటవడ్డావంటే మన కొంవ 
కొల్గేరైపోతుంది...””- అంటూ గాభరాగా 
అక్కడున్న విస్కీ సీస్రానీ, గ్లాసునీ బల్లకింద 

దాచేశాడు. 
“చూస్తే చూడనియ్ డాడీ!...అశ్విని 

తోడులేని ఈ బత్రుకు వ్యర్థమన్న బాథతో 
తాగుతున్నానని చెప్తాను... అప్పుడైనా నేను 
అశ్వినిని ఎంత గాఢంగా (ప్రేమిస్తున్నానో అర్ధం 
చేసుకుంటాడు!” - చెప్పాడు గోపాలం. 

“ఏడవలేకపోయావ్లే! నీ [ప్రేమ సంగతి 
ఎలా వున్నా - ఇలాంటి తాగుబోతుతో తన బిడ్డ 

పెళ్లి తప్పిపోయిందని ఆనందిస్తాడు...-ఆ తర్వాత 
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నిన్నూ నన్నూ మెడపట్టి వాళ్ళ గూర్ధాతో 
బయటకు గెంటిస్తాడు!” విసుక్కున్నాడు 
హనుమంతు. 

గోపాలం మాట్లాడలేదు... 
“అయినా నువ్వాపిల్లని 'అంత' గాఢంగా 

పేమిస్తున్నావా?” - ఇంతలోనే అడిగాడు 
హనుమంతు. 

“పేమిద్దామని అనుకున్నాను డాడీ! 
అశ్విని చాలా బాగుంటుంది... మంచి ఛలాకీ 
గం(రంలా వుంటుంది'”- ముందు 
తలకక్కటంతో మాటలు కొంచెం మత్తుగా 
వస్తున్నాయి. 

“నీకు మాత్రం ఏం తక్కువ?... హైటూ, 
వెయిటూ వున్నవాడివి... ఇది కాకపోతే మరో 
అరేబియా గుర్రం లాంటి ఆడపిల్ల నీకు 
దొరక్కపోదు!... బాధపడకు” 

“అశ్విని చేజారిపోయినందుకు 
బాధలేదు డాడీ!... దాంతో పాటు ఆస్తి 
దక్కకుండా పోతోందే! - అని ఆవేదన 
పడుతున్నాను... అయినవాణ్ణి - మేనల్లుణ్ణీ 
నేనుండగా ఆ అనావుకుడెవరో - 
శ్రీరామ్గాడట - ఆ గొట్టం గాడికి ఈయన 
గారు వట్టం కడుతున్నారని వర్రీ 
అవతున్నాను!” - సోఫాలో వెనక్కి జారగిలబడి 
బాధగా కళ్లు మూసుకున్నాడు గోపాలం... 

అతని పక్కనే కూర్చుని - భుజం మీద 
చేయివేసి చెప్పాడు హనుమంతు - 

“వూ మావయ్య అశ్వినితో నీ పెళ్లి 
జరిపించనన్నాడే తప్ప - ఈ ఇంట్లోంచి మనల్ని 
“గెటౌట్ అన్లేదుగా? ' - 

అర్థం కానట్టు చూశాడు గోపాలం. 

“నువ్ తనకు అల్లుడివి కాకపోయినా - 
మేనల్లుడివేనని మెచ్చుకున్నాడు. తన కంపెనీ 
వ్యవహారాలు చూడవచ్చునన్నాడు... అలా 

చూన్తూ చూన్తూ నువ్వు “నీ వ్యవవోరం 

క 

మ; ల 

నడపచ్చు... కంపెనీకి 'కంచెలా నిలబడి 
చేనంతా మేసెయ్యచ్చు... వ్యాపారంలో నష్టాలు 
చూపించి నువ్వు లాభాలు చేసుకోవచ్చు...” 

తండ్రీ మాటలు గోపాలానికి అంతగా 
రుచించలేదు... ఒక్క ఉదుటున సోఫాలోంచి 
లేచాడు... మందు ప్రభావంతో తన మనసులో 

మాట చెప్పాడు - 
“అదంతా లాంగ్రూటు వ్యవహారం... 

నాదంతా షార్ట్ కట్ పద్ధతి... అందుకే ఓ 'ప్లాన్ 
వేశాను” 

“ప్లానా? ఏమిటీ?” - ఆత్రంగా అడిగాడు 
హనుమంతు. 

సాద్ చౌరాసియా పాల్గొన్నారు. 
న్ రాగం (కర్ణాటక సంగీతంలో న 

ను 

“మనం హైదరాబాద్ జైల్లో వున్నప్పుడు 
“బాషా' అనే రౌడీషీటర్తో పరిచయమైంది... 
గుర్తుందా?” 

గంర్తుకు తెచ్చుకునే వ్రయత్నం 
చేస్తున్నాడు హనుమంతు... ఇంతలో మళ్లీ 

గోపాలం చెప్పాడు- 

“మనకంటే ఆర్నెల్ల ముందే జైల్లోంచి 
రిలీజైపోయాడు... హైదరాబాదులో అతడికో 
పెద్ద అడ్డా వుంది... నాకు అడ్రసిచ్చాడు... ఫోన్ 
నంబరు కూడా రాసిచ్చాడు...” 

“అయితే?” 
“అతనికి ఫోన్ చేసి పిలిపిస్తాను!” 
“ఎందుకూ?” 
“అశ్వినిని పెళ్లి చేసుకోబోయే ఆ శ్రీరామ్ 

గాడి అడ్రస్సు చెరి పెయ్యటానికి!” - అంటూ 
గ్లాసు తీసి మరో పెగ్గు పోసుకున్నాడు 

గోపాలం. 

హనుమంతు గాభరాగా చూశాడు... 
““వద్నులే!... ఇన్నాళ్లూ ఇలాంటి 

“షార్ట్కట్టు' ప్లాన్లే వేని - అన్టకష్టాలు 
అనుభవించాం... జైల్లో చిప్పకూడు తిని 
బతికాం... ఇప్పుడు రోజులు బాగుండి పెద్ద 

మనుషుల్లాగా మీ మావయ్య బంగళాలో 
ఆశ్రయం సంపాదించుకున్నాం... కొద్ది రోజుల్లో 
అశ్విని సపెల్లి చేనుంకుని అత్తవారింటికి 
వెళ్లిపోతుంది... కంపెనీ వ్యవహారాలు ఎలాగా 
నీ చేతికొస్తాయి... అమృ్బడు దర్శ్షాగా 
బ్రతికేయచ్చు... నామాట విని...” అంటూ ఎదో 
చెప్పబోతున్న తండ్రిని పక్కకు తోసేసి టెలిఫోన్ 
వైపు నడిచాడు గోపాలం... 

ల్ 

సరిగ్గా అదే సమయంలో - విష్ణుమూర్తి 
బంగళా ముందు టాక్సీ ఆగింది... 

అందులోంచి వీరభద్రం - చిదంబరం దిగి 
లోపలకు ప్రవేశిస్తున్నారు... -(ఇంకావుంది) 

[ఈం ఈస్య సంద 6త్రో 



ఈ జులైలో 84 ఏళ్లు పూర్తి 
చేసుకున్న డి.వి.నరసరాజు నాటక 
రచయితగా, సినిమా రచయితగా 

సుప్రసిద్ధులు. ఉడ్హవుస్ రచన 

ఆధారంగా 'నాటకం' అనే నాటకం 

రానీ అత శ్టంత ఖ్యాతిని 

మూటగట్టుకుని అర్థశతాబ్ది క్రితం 

1954లో “పెద్ద మనుష్యులు' 
సినిమాద్వారా సినీరంగ ప్రవేశం చేసి అగ్రశ్రేణి సంస్థలతో, అగ్రతారలతో 

కలిసి పనిచేశారు. అటు బి.ఎన్.రెడ్డికై '6ంగులరాట్నం' ఇటు చక్రపాణికై 
“గుండమ్మకథ రాసి భిన్నధృవాలైన ఇద్దర్నీ మెప్పించిన దిట్ట. అనేక 

సెంటిమెంట్ సినిమాలకు కూడా కథ, సంభాషణలు సమకూర్చినా 

హాస్యసినిమాలంటే ఆయనకు మక్కువ ఎక్కువ. "కారు దిద్దిన కాపురం' 

అనే హాస్యచిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు కూడా. 50 ఏళ్ల తన సినీ 

అనుభవాలను ఒక పుస్తకంగా ఇటీవలే వెలువరించారు. సున్నితమైన 

హాస్యంతోబాటు, సునిశితమైన వ్యంగ్యం కూడా జోడించే ఆయన శైలికి 

అద్దం పట్టే శీర్షిక 'అక్షింతలు' ఈనాడు దినపత్రికలో ధారావాహికంగా 

వెలువడింది, పుస్తకరూపంగా వెలువడింది. ఆ ఫీచర్లో అన్ని వ్యాసాలూ 

ఉత్తమపురుషలోనే రాశారు. లోకంపోకడపై తన అభిప్రాయాలను కొన్ని 
సందర్భాలలో డైరక్టుగానూ, మరికొన్ని ఇతర పాత్రధారుల పరంగానూ 

వెలిబుచ్చారు. ఆ పుస్తకంలో కొన్ని భాగాలు - 

ఇ “మానవుడు - తన వీలుకోసం - సృష్టించుకున్న దేవుడు - ఎంత 

బుద్ధిమంతుడండీ! తనను సృష్టించిన మానవుడికి ఎంత విధేయుడండీ! 
మానవుడు తనకి - పందిమొఖం పెడితే - ఊరుకున్నాడు! చేపని చేస్తే 

ఊరుకున్నాడు! సింహాన్ని చేస్తే ఊరుకున్నాడు! దేహానికి నల్లరంగు పూస్తే 
ఊరుకున్నాడు!నిల్పోబెడితే నిలుచున్నాడు!.. పండుకోబెడితే పడుకున్నాడు! 
ఇన్ని విధాలుగా మానవుడికి ఉపయోగపడ్డ దేవుణ్సి 
నృష్టించుకుని అన్యాయంగా “నువ్వే మమ్మల్ని 
సృష్టించావు' అని దేవుడిమీద అభాండం వేయడం - 

మానవుని కృతఘ్నత కాకపోతే - మరేమిటండీ” అన్నాడు 
సోమసుందరం! 

జ అవినీతి దేవతకి - అదేమి శాపమో - పాపమో - 
భక్తులు కోటీశ్వరులయినా ఈమెను బహిరంగంగా 
ఆరాధించరు సరిగదా - ఈమె భక్తులమని గూడ 

బయటకి చెప్పుకోరు! 
₹* పాతకాలంలో పిల్లి ఎలుక లేని కొంప అంటే- పొడి 
పంటలేని కొంప అని అర్ధం తీసేవారు. అంటే - ఒక 
యింటి సిరిసంపదల్లో - పశుపక్ష్యాది జంతుజాలం - 
గూడ ఒక భాగమన్నమాట! 

₹ “బూతువుస్తకాల గురించి వెతుకుతూ సెన్సారుబోర్డు మెంబర్లని 

అడిగితే.” అంటున్నాడతను. 
“అదేమిటి, అవి వాళ్ల దగ్గరెందుకుంటాయ్!?” అన్నాను నేను. 
“సినిమాల్లో బూతులు 'కట్' చేయాలంటే బూతులు తెలిసి వుండాలి గదా! 

అందుకని - బూతుపుస్తకాలు వాళ్లదగ్గర వుంటయ్యేమో అనుకున్నా” 
చ 'వమన దేళశజనాఖభా తగ్గకపోవడానికి కారణం తెలుసా? 
కుటుంబనియంత్రణ వల్ల - పుట్టబోయే పిల్లల సంఖ్య తగ్గించగలం గాని - 
వున్నవాళ్లు - వున్నచోట తిష్ట వేసుకుకూర్చుంటే ఎలాగండి! ' అన్నాడు 
రంగాచారి. కాస్సేపు ఆగి “అ విషయంలో గూడా ప్రభుత్వం చేతులు 

ముడుచుకుని కూర్చోలేదు లెండి! మెరిట్తో నిమిత్తం లేకుండా డొనేషన్లు - 

రిజర్వేషన్లు - వగైరా పద్ధతులతో వందలు, వేలమందికి డాక్టరు డిగ్రీలు 
యిచ్చి - దేశం మీద వదిలిపెడుతోంది గదా! వాళ్లు రకరకాలుగా - జనాభా 

తగ్గుదలకు - శక్తివంచన లేకుండా - సహకరిస్తూనే వున్నారు.' అని చేర్చాడు. 
ఇ మా అబ్బాయి ఇంటిపక్కన - ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీసరు! వాళ్లింట్లో 
చిన్నపిల్లల్ని ఆయాలకి అప్పజెప్పి - యజమానులు కుక్కల్ని పిల్లుల్ని 
చిలకల్నీ పెంచుతారు. ఆ కుక్కలకన్నీ ఇంగ్లీషు పేర్లే - జాకీ! మిక్కీ! జానీ! 

(60) 
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శ “సరాజకననతననాటనతకునుకమూతాను నాడాను మాలా కానాల లాల నల యల. 

కటం రస సంగీత్ తత్త 

టైగర్! లూసీ! - తెలుగు కుక్కలు కదా 
లక్షణంగా - సీత, సావిత్రి లక్ష్మి, 
రాముడు, కృష్ణుడు - అని పేర్లు 

పెట్టుకోవచ్చుగదా! 
హీ సినిమాకి 'మంచికథ' అంటే - 

సినిమా తీసేవరకు - నిర్మాతకు 
నచ్చింది 'మంచికథ! సినిమా తీసి - 

విడుదల చేసిన తరువాత డబ్బిచ్చి 
చూసే _పేక్షకులకు నచ్చింది - 

“మంచికథ'”! 

₹ కీర్తి కండూతిలో తర, తము 
భేదాలుంటాయ్ - కొందరికి శాలువా 
కప్పి - ఒక్క నన్మానం చేస్తే - 

సరిపోతుంది, మామూలు దురద, 

కొద్దిగా గోకితే సరిపెట్టుకున్నట్సు! 
మరి కొందరికి - తమ పేర్లు, ఫోటోలు 
రోజూ పేపర్లో పడితే తప్ప 'కండూతి' 
ఉపశమించదు, 

తామరమీద - సలసలకాగే నీళ్లు పోస్తే - ఇంకా పోయమన్నట్టు! 
చాలా సభల్లో చూస్తూంటాం, ఆ కార్యనిర్వాహకుల కండూతి - వాళ్ల 

కళ్లు ఎప్పుడూ - ఆ ఫోటోలు తీసేవాడిమీదే వుంటాయ్! తీరా - ఫోటో 
తీయబోయే ముందు - తోసుకునిపోయి ఫోటోలో పడతారు! 
మ 'వివుర్శ' అనలు ఒంటికి వడనివాళ్లు కొందరుంటారు. 

తెలుగుదినపత్రికలు - ఒకవిషయంలో తనను తీవంగా విమర్శించినందుకు 

- గత 20 యేళ్లుగా - అసలు తెలుగుపత్రికలే చదవని - ఒక మాజీ (తెలుగు) 

కేంద్రమంత్రి నాకు తెలుసు! 
ఈ విధంగా సమాజంలోని అనేక విషయాల 

గురించి నరనరాజు తనశైలిలో వ్యాఖ్యానిన్తూ 

పదికాలాలపాటు గుర్తుండే చురకలు వేశారు. అన్నిటికంటె 

జ ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయే ఖండిక “దేశభక్తి! ఆవేదన 
కలిగిస్తుంది, ఆలోచన రగిలిస్తుంది, జాతీయవాదం, 
ప్రాంతీయవాదం -దేని విషయంలోనైనా సరే 'అతి' కూడదని 
టోధించకుండానే బోధిస్తుంది - 

“చిన్నప్పుడు నాలో చచ్చేటంత 'దేశభక్తి' ఉండేది!... 

అదంతా యిప్పుడు ఏమైంది?.. 'తెలుగుతల్లి' 'ఛభరతమాత'ల 
మధ్య వచ్చిన కన్ప్యూషన్తో [ప్రారంభమయింది నా జబ్బు! 
తెలుగుతల్లి, భరతమాత - నా కిద్దరు తల్లులా? ఎవరు 
కన్నతల్లి? ఎవరు సెంవుడు తల్లి? బెంగాలీమాత, 
తమిళమాత - వీళ్లంతా పినతల్లులా? పెత్తల్లులా? 

సవతితల్లులా?.. విదేశీమాతలు మాత్రం చేసిన పాపమేమిటి? మరి అందర్నీ 
(ప్రేమిస్తే యిక 'సొంతమాత (ప్రేమకీ ప్రత్యేకత ఏమిటి? 

.. 'ఏ తల్లిబిడ్డలయినా సరే, మంచివాళ్లయితే (ప్రేమిస్తాను! చెడ్డవాళ్లయితే 
వదిలేస్తాను అనుకుని చూస్తే నా దేశభక్తికి సరిహద్దులు చెరిగిపోయినై! ఏ 
దేశమాతా నన్ను తనబిడ్డగా గుర్తించేటట్టు లేదు! 'దేశద్రోహి' ముద్ర పడేట్టుంది! 
ప్రపంచ కార్మికులారా ఎకం కండి అన్నచోటే 'దేశభక్తి' పురుగుపట్టింది! .. 
ప్రపంచంలో ఏకం కావలసిన మంచివాళ్లంతా చీలిపోయి 'దేశభక్తి' సరిహద్దుల్లో 
చిక్కుకుపోయారు... 

పూర్వం - మనదేశంలో మంచిక్వాలిటీ 'దేశభక్తి' మందుమాత్రలు 
తయారయ్యేవి! అవి ప్రజల ఒంటికి సరిపడి, పుష్టినిచ్చేవి. జనాన్ని ప్కం 
చేసి, విదేశ సామాజ్యవాద దొంగల్ని పారదోలడానికి అమోఘంగా పనిచేసేవి. 
ఈ మధ్య వచ్చే మాతలు అధ్వాన్నం! లోపల మందు ప్రమాదకరం! 
నా పని అయోమయంలో పడింది! కళ్లుమూసుకుని మాత్రలు మింగేసి 
దేశభక్తుణ్ని అయిపోవడమా? కాని - లోపల ఉన్న మందు ప్రాణాంతకమని 
తెలిసి - ఎలా ఆ మాత్రలు మింగడం? 

| 
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అడ్డం:- 
1. 'తగునా ఇది...... తమరే ఇటు పల్కతగున' 'రాముడు భీముడు'లో 

రేలంగి పాడిన పాట (2) 
3. 'సరదాసరదా సిగరెట్టు............... తాగు బల్ సిగరెట్టు' (5) 
7. “బంగరు బొమ్మా బలే జోరుగా. ......వే పోదాము పై దేశం చూదాము' 
'భలేరాముడు' లోని పాట(29) 

8. మీనా మహ మంచిదానా వీలు చిక్కెనా? నేటికి .. ళు క (2) 

“భార్యభర్తలు” 
17. 'కాంత చేతి లోపల. ......మంత్రమున్నదో ఎంత భీకరుండైనా శాంతమొంది 

తీరునే' చెంచులక్ష్మి చిత్రంలోని గీతం (1) 
19. 'సీతారాం జై సీతారాం పైన పటారం. .........లోటారం ఈ జగమంతా 

దంబాచారం' మిస్సమ్ముచిత్రంలో పాట (2) 
20 'ఆ మహా మహా నలమహరాజుకే......... భాయీ' 'అయ్యయ్యో చేతిలో 

పోయెనే' పాటలోని ఓవాక్యం (4) ర 
నిలువు:- 
2. నిలువు 5 పాట గల చిత్రం పేరు చివరి అక్షరానికి పొల్లు తీసి కొమ్ముపెడితే? (5) 

___శిలి 9 9౨ 
బన న్... 

9 99 
96 69 అ66 
టాలీ లి 

న మ, 
ణ్ నా 02, శ్రీ వన. నిలయం, 13-1-212, 

త్య వా మోతీనగర్, హైదరాబాద్-500 018. 

నిబంధనలు: 
ఎ) పోటీలో పాల్గొనగోరేవారు పైన ప్రచురించిన కూపన్్తో పజిల్ను నింపి 

కవరులో పంపాలి. మరే విధంగా పంపినా ఆ ఎంట్రీ 1 స్వకరించబడదు. 

బి) కవరుపై 'సరిగసదమని'అంటూ నంబర్తోసవో పేర్కొనటం మరచిపోకూడదు. 
స) ఏ బహుమతి కైనా ఒకరు కన్నా యాసల విజేతలుంటే డ్రా తీయటం 

జరుగుతుంది. 

లా] 

1-15 ఆగస్టు 2004 సేం తోస్యు. సీంసీత తత్ర 



విశాఖ పౌరగ్రంథాలయంలో జులై 

18 సాయంత్రం జరిగిన కార్యక్రమంలో ం 

ప్రముఖ నటులు “కళ్లు చిదంబరం, |. 

ఎస్.కె.మిశ్రో, రచయిత కాశీవిశ్వనాథ్, 
జిల్దా సాంస్కృతిక మండలి సభ్యులు 

కొననా, మాననీక వికలాంగుల, 

చికిత్సాకేంద్రం వ్యవస్థావ కురాలు, 

టి.సరస్వతీదేవి ప్రియ అతిథులుగా, _ కార్టూనిస్టు రాజుకుట్టని 
పాల్గాని జోకులతో, ఛభలోక్తులతో సత్కరిస్తున్న కళ్లు చిదంబరం 

సభికులను నవ్వించారు. 

టి.ఎల్.ప్రసాద్ పేరడీపాటలు, సివి రాజేశ్వరి, వి.రామ్కుమార్, ప్రసాద్ 
“పప్పులో కాలు' స్కిట్, పి.చక్రంథర్, ప్రసాద్ “ఎల్బీశ్రీరామూ - ఎసఫ్బెమ్ రేడియో' 

స్కిట్, మేడా మస్తాన్ రెడ్డి జోకులు, చిరంజీవి మిమిక్రీ, రాజుకుట్టి కార్టూన్ 
ప్రదర్శన వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇతరులలో బోర్ పాటలతో సభను రక్తి 
కట్టించిన బద్రినాథ్, రంగారావు, పద్మజ, రాజేష్, వైష్ణవిలను న్యాయ నిర్లేతగా 

వ్యవహరించిన రచయిత్రి సుగుణ ఎంపిక చేశారు. “మిమిక్రీకళ, “అతడే ఒక 

సైన్యం' ఆడియో నిడి, “అందరికీ 

హోమియో వైద్యం” ప్రియ అతిథుల 
చేతుల వుదుగా బవువుతు 

లందజేయబడ్డాయి. 

కళ్లు చిదంబరం మాట్లాడుతూ 

“హాసం క్లబొలో బెస్ట్ జోక్ చెప్పినవారికి | చక్కని 

వ్రతినెలా రూ.116/-లు నగదు ౫ 

బహుమతిని జీవితాంతమే కాక, తన 

తదనంతరం కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు 

చేస్తానని ప్రకటించారు. కార్యక్రమాన్ని 
స్పాన్సర్ చేసిన న్యూ ఆంధ్రా హోటల్ 

| అధినేత శివకుమార్ రెడ్మీ వెంటనే 
మిమిక్రీ చేసిన చరం స్పందించి పేరడీ పాటతో నవ్వించిన 

సత్కరీస్తున్న ఎస్.నె. మిశ్రో ఎ.రంగాచార్య్యులుకు తమవంతు 

బహుమతిగా రూ॥ 116/- అందజేశారు. 

రచయిత కాశీవిశ్వనాథ్ వచ్చేనెల కార్యక్రమాన్ని తను స్పాన్సర్ చేస్తానన్నారు. 
“లెబన్ షిల్ఫే' డైరక్టర్ సరస్వతీదేవి 24 యేళ్లుగా నవ్వడం మర్చిపోయిన తాను 
“హాసం క్లబ్కు వచ్చి మనసారా బిగ్గజగా నవ్వానంటూ ఇంగ్లీషులో ఓ జోకు 

చెప్పారు. 
ఈ కార్యక్రమానికి ఎ.జగన్ కీబోర్డుపై, కె.క్ళృష్ణసాయి తబలాపై 

వాద్యసహకారం అందించారు. ఆగస్టు కార్యక్రమం 15-8-04 న సాయంత్రం 

6-00 గంటలకు మహారాణీ పేటలోని జిల్లా కేంద(గంథాలయంలో జరుగుతుంది. 
తతా! 

[రోం ఈస్య రంగం తతో 
శ నాననా వం నావా యాయ! 

1-15 ఆగస్టు 2004 



జరయిన 'హాసం క్షబో అభిమానులు శ్రీసాయిప్రసాద వాయిద్యాలను అద్భుతంగా అనుకరించారు. . 
“టి.వి. ల. స్కెట్ను! సీత, పద్మ, 'టివి జ్ఞానం" 0 మ వల్ల వానజల్లులనుండి రక్షణ పొందారు = 

.. సాగింది. పద్మజ, 
తి, సల మూర్తి, 

వంటకాలేమైనా నేర్చారా?' ఇ 

“వారం వారం టీవీలో ఏవో 

నేర్చుతూనే వుంటారుగా, నేర్చుకోక , 

ఛస్తామా?" 
“అవునూ, ఈ టీవీ వంటకాలు .. 

మీరు రుచిచూసి అన్నగారికి పెడతారా? లేక 

ఆయనకు నచ్చిందంటేనే మీరు తింటారా?” 

“టీవీ వంటకాలు మనం ముందుగా 

తినకూడదొదినగారూ, కర్మకాలి వికటించి 

మనం మంచాన పడితే ఇంటి పనులెవరు 

చేస్తారు? అదే మగాళ్లకు అయితే.. ఆఫీసుకు 
సెలవు పెడతారు. మనకు సెలవులుండవుగా” 

“నిజమే, నిజమే, కానీ - టీవీలో చూసి 

చేశాను మీ మీద ప్రయోగించి చూస్తాను - అంటే 
ఆయన ఒప్పుకుంటారా?” 

“తెలివి తెల్గారినట్టే ఉంది. టీవీలో బక్షీ 
నేర్పాడని, కమాల్ నేర్పాడని చెబితే 

ఊరుకుంటారా? ఆ వరాయివుగాడీ 

మాటెందుకు విన్నారని మండిపడరూ!?” 
“ఆ మాటా కరక్టే, అవునూ ఈ మధ్య చేసిన 

1-15 ఆగస్టు 2004 

పెరడంతా తెగ కలయదిరిగేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ 

పెట్టారో, ఏమో! ఎందుకైనా మంచిది, ఆయన్ను 

మిత్ర, ూం నాగేశ్వరరావు, హనుమంతరోవు య. 

హా హాస ఏ సన్నిపాన్ని 6 ఆపవుగా మ. 

ముచ్చటించడం జరిగింది 

జానపదసాహిత్య బ్రహ్మ నేదునూ 
గంగాధరం శతజయంత్యుత్సవాల . 

నందర్భంగా కమిటీ నభ్యుడు, 

సాహితీవేత్త సన్నిధానం నరసింహశర్మ 

థి జానపదసాహిత్యంలోని రసవత్తరమైన 

| _ జోకులు విన్సించారు.. ప. 

, కార్టూనిస్టు శేఖర్ న | 
వ్యవవారించి. య. ర్ి. 

సత్యనారాయణలను ఎంపిక చేయగా. 

క డా| తేతలి ను ప్రదానం .. 

వళ్ళా 
వా టా 

న 
జత స లేసు జ! 

జాల 18న కన్వీనలా వోతే. 
రాయణరావు గారింట్లో జరిగిన కార్యక్రమం 

రిగ్గా 6-31 కు బి.కె.బిందు ప్రార్ధనాగీతంతో. 
రంభమయింది. డా[శానం విజయమోహన్, 

సూదనరావు, హేమనారాయణరావు,. 
' సి.యస్.మూర్తి, బి.అయ్యంగార్ తదితరులు. 
పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమం ఎప్పటిలాగే జోక్స్, 
_ పాటలతో సభాసదులను అలరించింది. 

తదుపరి కార్యక్రమం ఆగస్తు 15 సాయంత్రం 
6.30 గం॥లకు జిల్లా కేంద్ర గ్రంథాలయంలో 
. జరుగుతుందని. కన్వీనర్. రామకృష్ణారావు, 

. (ఫోన్: 2 2318, 98481 41100) తెలియబేశారు. . 

వంటకం ఎలా వుందన్నారు అన్నగారు?” 
“ఎలా వుందో ఏమీ అనలేదు గానీ మనిషి 

తరహాలో మార్చొచ్చింది. పగలంతా ఓ మూల 

కూచుని కునికిపొట్లు. రాత్రిళ్లు నిద మానుకుని 

పోల్ కనబడినప్పుడల్లా ఆగిపోతున్నారు... 
“అయ్యో, వదినా - అప్పుడప్పుడు టీవీ 

సిగ్నల్స్ మారిపోయి ఛానెల్స్ గల్లంతైపోతూ 

ఉంటాయ్. కొంపదీసి మీరు చూసే ఛానెల్ 
మారిపోయి “'ఏనివుల్ వరల్గ' భబానెల్ 

వచ్చేసిందేమో, మీరు ఏంచేసి అన్నగారికి 

వం ను. 
ప్రారంభించదలచిన వారు 
సంప్రదించవలసినది - 
శ్రీ ఎస్.విరామారావు, 
కి ర కిం. 

9౭8491 3౩90౦030 ఓ సారి కుక్కలడాక్టరుకు చూపించండాొదినా!" 

రచన - హనుమంతరావు 
ల తనననడానననకాలడా వ కాలన్త తాప్తు ననన కనన చావ “| 

కం స్య. సంగం అత్తో 
పానకాల నాునాయానివా డా పయ డా యాయ బూ 



అదెంత పుణ్యభూమి ! 

ఆఊరెంత ధన్యచరిత !! 
అక్కడి ప్రతిశిలకీ 'సాలగ్రామ' వైభవమే... 
అక్కడి ప్రతి ఇసుక రేణువూ శివలింగమే..... 
అక్కడి ప్రతి చెరువూ పుష్కరిణే 
ప్రతి చెలమా....తీర్థమే... 
లేకపోతే...సంగీత ప్రపంచంలో మూర్తి 

త్రయంగా పేరుపొందిన ముగ్గురూ 
ఆ ఊళ్ళోనే పుట్టడం ఏమిటి!! 
అదే పరమేశ్వరుడి లీల |! 
ఆ ఊరిపేరు - తిరువారూరు...... 

అక్కడే. త్యాగరాజస్వావివారూ..... 

శ్యామశాస్ర్రిగారూ 
ముత్తుస్వామి దీక్షితులవారూ పుట్టారు..... 
అదో త్రివా+ణీ సంగమం...... 
తిరువారూరులో వెలిసిన శివుడిపేరు “త్యాగరాజు 

ఆ పేరే త్యాగరాజస్వామి వారికి పెట్టింది! 
1775 మన్మథనామ సంవత్సరం 

ఫాల్గుణ మాసం... త్యాగరాజస్వామివారి ఉత్సవాలు (౫. 

జరుగుతోన్న సమయంలో....కృత్తికా నక్షత్రంలో పుట్టినవాడు _ 1 
శ్రీముత్తుస్వామి దీక్షితులు... షళ 

ముత్తుస్వామిదీక్షితుల తం డ్రికూడా సామాన్యుడేం కాదు. ' 

పేద్ద సంగీత విద్వాంసుడు. తంజావూరు ప్రభువుల మన్నన 

పొంది స్వయంగా 'హంసధ్వని రాగాన్ని కనిపెట్టిన 

ఆయన సేరు రావుస్వావిం 
దీళ్షితులు...భార్యకేఠు నంబ్బలక్ష్మి “= 

అమ్మాళ్...చాలాకాలం వాళ్ళకి నంతానం _౫”, 
కలక్కపోతే .... 

చిదంబరస్వామి అనే సన్యాసి ఆజ్ఞ మేరకు 

తంజావూరులోని వైదీశ్వరన్ కోవెలకు వెళ్ళి నలభై 
రోజులు పూజలూ పునస్కారాలూ చేయడం 

వల్ల.... 
" అమ్మవారు ఒక ముత్యాల హారం ఇచ్చినట్టు స్వప్పం వచ్చిందట. 
తరవాత పుత్రసంతానం కలిగింది... 

వైదీశ్వరన్ కోవెలలోని కుమారస్వామి పేరు ముత్తుస్వామి...(ముత్తు 
అంటే తమిళంలో ముత్యం) అది ఉత్తరోత్తర...ముత్తుస్వామి దీక్షితులు 

అయ్యింది... 

మాతృభాష తమిళం అయినప్పటికీ ముత్తుస్వామి సంస్కృతం, 

తెలుగులో కూడా పాండిత్యం సంపాదించాడు... 

అందుకే ఆయన కొన్ని కీర్తనలను మూడు భాషలూ 

కూర్చి.....మణిప్రవాళ భాషలో రాసాడు... 'మణివ్రవాళం' అంటే 

మణులూ-పగడాలు కలిపిన అని అర్థం... 
ఇలా సంగీతంలోనూ సాహిత్యంలోనూ అపారమైన పాండిత్యం 

సంపాదించుకున్న ముత్తుస్వామి దీక్షితులు... 
ఒకసారి తండ్రిగారి స్నేహితుడైన వెంకటకృష్ణ మొదలియార్తో కలిసి 

మద్రాసులోని జార్జికోటకి తీసికళ్ళడం... 

అక్కడ ఇంగ్లీషు బ్యాండు వినీ దానిపట్ల ఆకర్పితుడై....పాశ్చాత్య 

సంగీతంలోని మర్మాలను కూడా ఆకళింపు చేసుకుని... 

కొన్ని ఆంగ్ల ట్యూన్లకు సంస్కృత సాహిత్యాన్ని సమకూర్చాడు!... 
అలాంటివి దాదాపు యాఖై చేసారట....!! 

అందులో ముఖ్యమైనది...తెలుగు నిఘంటువును వ్రాసిన బ్రౌనుదొర 

కోరిక మేరకు తయారు చేసిన “గాడ్ సేవ్ ది కింగ్ అనే ఆంగ్ల 

జాతీయగీతానికి సంస్కృత సేత....అయితే అది రాజరికాన్ని స్తుతిస్తూ 

కాకుండా దేవీ పరంగా ఉంది! 

(క) 
[త త2బ2బ2బలబలడలడడతడన2తై22/2ఒ2ఒఓఒఓఒఓఒ22 టు! 

కం ఈస్యసంసేత లతో 
క! 

“సంతతం....పాహిమాం....సంగీత శ్యామలే 
సర్వధారే...జననీ చింతతార్థప్రదే... 

చిద్రూపిణీ శివే...!!” 
ఇలా ముత్తుస్వామిదీక్షితుల వారికి పాశ్చాత్య 

స సంగీతంతో పరిచయం అవడం వల్ల దక్షిణ 

భారత నంగీతానికి ఒక మహోవకారం 

, జరిగింది.. 

అదేవిటంటే ఫిడేలు మన సంగీత వాద్యం 

కాదు!! పాశ్చాత్య వాయిద్యం. 

అలాంటి ఫిడేలుని ముత్తుస్వామిదీక్షితుల 
తమ్ముడు.... బాలస్వామి దీక్షితులు అభ్యసించి... 

దాన్ని వాయించడంలో నిష్టాతుడై..... 

ముత్తుస్వామి దీక్షితులు వీణ వాయిస్తుంటే దానితో 

సమంగా ఫిడేలు వాయించి... శభాష్ అనిపించుకున్నాడు! 

ఆ కారణంగా ఇవాళ వయొలిన్ దక్షిణ హస్త స్పర్శతో 

వాయులీనం అయి... 
దక్షిణ భారత సంగీతంలో సహకార వాయిద్యంగానూ 

కొండొకచో 'సోలో'వాయిద్యం గానూ... పేరుపొంది... దక్షిణభారత 

సంగీతంలో ప్రథమాంగమై పోయింది. హిందుస్తానీ సంగీతంలో 

వయొలిన్ ఉపయోగించరు !! 

ఒకసారి చిదంబర యోగిగారొచ్చి.. ముత్తస్వామి దీక్షితుల 

తండ్రిగారిని ఒక కోరిక కోరారు... 

అదేవిటయ్యా అంటే... ముత్తుస్వామిదీక్షితుల్ని తన 

వెంట... కాశీకి పంపించవలసిందీ అని. 

. రామస్వామి గుండె గుభేలుమంది. రాముణ్సి 

వదులుకోబోతున్న దశరథుడై పోయాడు!.... 
+ మొదట వద్దన్నాడు... ఎట్టకేలకు మిత్రుడైన 
. వెంకటకృష్ణ . వొదలియారు నలవోవేంరకు 
అంగీకరించి గురువుగారితో కాశీకి పంపాడు!!! 

1. _ ముత్తుస్వామిదీక్షితులు ఉత్తర భారత దేశయాత్ర 
ఆరంభమయింది. గురువుగారితో కలిసి అనేక 

ం పుణ్యక్షేత్రములను సందర్శిస్తూ... | 

ప్రతిచోటా ఒక కీర్తన రాయడం ప్రారంభించాడు... 

కాశీవిశ్వనాథుడి మోద... అన్నపూర్ణ మోద, నేపాల్లోని పశుపతినాథుని 

మోద.. బదరి నారాయణుడి మీద రచిస్తూ మెల్లిగా హిందుస్తానీ సంగీతం 

కూడా ఆకళింపు చేసుకుని 'బృందావనసారంగ' రాగంలో చాలా కీర్తనలు 

రాసాడు... 

ఒకరోజు గురువుగారు...కాశీలోని గంగానదిలో స్నానంచేస్తూ.. శిష్యుణ్గి 

పిలిచి.. 

“ముత్తుస్వామో నాకు పరమేశ్వరుడినించి పిలుపొచ్చింది!...నేను 

వెళ్తున్నాను” అంటూ... 
“నీకు కాలికేదైనా తగిలితే తీసుకో” అని చెప్పి... తను ప్రాణత్యాగం 

చేసారు !... 
చిత్రంగా ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కాలికి ఒక వీణ తగిలింది! దాన్ని 

గురు వరప్రసాదంగా భావించి కళ్ళకద్దుకుని...గురువు శివైక్యం చెందటంతో 

హృదయం గాయమై... ఆ వీణతో పాటు కాశీ నగరాన్నించి మళ్ళీ 

స్వగ్రామానికి ప్రయాణమయ్యాడు ...ముత్తుస్వామి. 

మనసేమో బాగోక... తమిళనాడులోని తిరుత్తణి వెళ్ళి అక్కడే షడాక్షరీ 
జపం చేస్తూ ఒక మండలం రోజులు గడిపాడు... 

ఒక మధ్యాహ్నం పూట....తన్మయత్వంతో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుణ్లి స్తుతిస్తూ 

ఉండగా... జటాధారియైన ఒక వృద్దుడొచ్చి..... ్ట 

“ముత్తుస్వామీ |! 
నోరు తెరువు నాయనా” అని పిలిచి నోట్లో పటిక బెల్లం వేసి 

అంతర్థానమయ్యాడట. 
ఆ వచ్చింది తన ఆరాధ్యదైవమైన సుబ్రహ్మణేశ్వరుడని గ్రహించి... 
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కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతమై “గురుగుహ' అంటూ కృతులని ఆలపించడం 
మొదలెట్టాడు. 

అది మొదలు ముత్తుస్వామిదీక్షితుల ముద్ర “గురుగుహ”అయ్యింది. 
ఇంతాచేస్తే... అప్పటికి ముత్తుస్వామి వయస్సు.... పాతికేళ్ళ! 

ఆ తర్వాత వివాహం జరిగినా...సంసారం పట్ల పెద్ద ఆసక్తిలేని 
ముత్తుస్వామి....దక్షిణ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శిస్తూ 
తిరుపతి వేంకటేశ్వరుని మోద... కాళహస్తీశ్వరుని మోద కృతులు రాసి... 
శివకేశవ అభేదాన్ని కూడా పాటించాడు... 

అన్నిటికన్నా విశేషం ఏమిటంటే ముత్తుస్వామి శిష్యుడు శుద్ధమంగళం 
తంబియప్ప ఏదో శూలనొప్పితో బాధపడుతుంటే....ఎన్ని వైద్యాలు చేసినా 
తగ్గకపోయేసరికి జ్యోతిష్యులు గురు, శనిగ్రహ దోషం ఉండటం వల్ల 
అతనికి జబ్బు చేసిందని చెప్పగా... 

గురుగ్రహం మోద అఠాణరాగంలో- 'బృహస్పతీ'అనే కృతీ.... 
శనిగ్రహం మోద యదుకుల కాంభోజిరాగంలో “దివాకర తనూజం'” 

అనే కీర్తనలు రాయగా- 
ఆ శూల నయం అయిందట... అందువల్ల ఆయన నవగ్రహాల మోద 

కీర్తనలు రాయడం జరిగింది...అవి చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి కూడా... 
ముత్తుస్వామిదీక్షితులు జీవితంలో మరొక విశేషం ఏమిటంటే సంగీత 

జగద్గురువు శ్రీత్యాగరాజస్వామిగారు రామాయణ పారాయణ సమాప్తి 
సందర్భంగా అనేకమంది ప్రముఖులను పిలుస్తూ...ముత్తుస్వామిదీక్షితుల్ని 
కూడా ఆహ్వానించాడు. 

సంగీత ప్రపంచంలో సువర్జాక్షరాలతో రాసుకోదగ్గ మనోజ్ఞ ఘట్టం... 
త్యాగరాజస్వామివారి నివాసం శ్రీరామ పంచాయతనం ముందు ఆర్థంగా.... 
త్యాగరాజస్వామి శిష్య బృందంతో భైరవిరాగంలో “కొలువై ఉన్నాడే' అన్న 
కీర్తన పాడటం... 

దీక్షితులుగారు వెంటనే స్పందించి 

“మణిరంగు' రాగంలో 'మామవ... 

పట్టాభిరామ' అని కీర్తన పాడటం. 
విన్న వాళ్ళంతా తరించడం.... దాన్ని 

మళ్ళీ మనం స్మరించడం..... 
ఎంత మధురానుభూతి.... 

చివరికి దక్షిణాది పుణ్యక్షేత్రాల 
సందర్శనంలో భాగంగా ముత్తుస్వామి 
“శబరివుల' కూడా వెళ్ళి అక్కడ 
అయ్యప్పని దర్శించి వనంతరాగంలో 

“హరిహరపుత్ర' అని గానం చేసారు. 
కర్ణాటక... హిందుస్తానీ... పాశ్చాత్య 

సంగీతంలో.. సంగీత ప్రపంచంలో 
చిరకీర్తి- సంపాందించుకుని తన 
తండి గారి నృవ్చీ అయిన * 
'హంసథధ్వని' రాగంలో “వాతాపి గణపతిం భజే 
లాంటి అపూర్వ ప్రజాదరణ పొందిన కృతి రచించిన 
ముత్తుస్వామి దీక్షితులు... 

ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్ధశి నాడు 

పున్నాగవరళి రాగంలో... 

“పాహి అన్నపూర్ణే... సన్నిదేహి సదాపూర్ణే... సువర్లే.... చిదానంద 
విలాసినీ' అని గానం చేస్తూ... 

'మూనలోచన - పాప విమోచని'....అన్న పదం వచ్చేసరికి - 
బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించుకుని 'గురుగుహ'లో ఐక్యమయ్యాడు!! 

- తనికెళ్ల భరణీ 

పంపవలసిన చిరునామూ :; 

తనికెళ్ల భరణి, 
కేరాఫ్ 'హాసం,' 

502, శ్రీ బాలాజీ నిలయం, 



అందమైన అమ్మాయి పాటలు పాడుతుంటే చెవులతో వినాలనే కాకుండా కళ్ళతో చూడాలనే 
కుతూహలం ఎవరికైనా సాధారణంగా కలుగుతుంది. పదహారు ప్రాయంలో వున్న కేటెరోజ్ అందుకు 

మినహాయింపు కాదు. అందచందాలతో పాటు చక్కటి స్వరముందామెకి. అయితే అందమైన గులాబీ పక్కనే 

కఠినమైన ముల్లు వుంటున్నట్టుగానే కేటెరోజ్ గాన మాధుర్యంలో ఓలలాడాలనుకునే శ్రోతలకి,ఆ గాత్రానికి 
ఆధారమైన రచనలో కొన్ని చేదు నిజాలు సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఈ తరం అమ్మాయిల భావాలు, సమాజం పట్ల 

వారి తీరు, కోరుకుంటున్న స్థానం,ఎదురౌతున్న సమస్యలు...ఇవన్నీ కేటెరోజ్ పాటల్లో విపిపిస్తాయి. పాటలు 
పాడటంతో పాటుగా ఆమే వీటిని రాసుకోవటంతో అందులో గాఢత మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 

కేటెరోజ్ తండ్రి హిమ్బుల్లర్ట్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్, తల్లి నేపథ్యగాయని. దాంతో చిరుప్రాయంలోనే కేటెరోజ్ల్కి 
సంగీత ప్రపంచంతో సంబంధం ఏర్పడింది. తండ్రితో పాటు సాధన చేసేది. తనతోటి పిల్లలందరూ 
స్కూల్కో, కాలేజ్కో వెళ్తుండే సమయంలో రోజ్ కలం,కాగితం చేతపట్టి తన మనసులోని 

భావాలకు అక్షర రూపమిచ్చే ప్రయత్నం చేసేది. తన గురించి చెబుతూ “పాటలు రాయటం 
పదహారేళ్ళ వయసులోనే ప్రారంభించాను. అప్పట్లో రోజంతా చాలా బాధాకరంగా 

ధీసోరు స్తోయీం.. ఏదీ గొరీం | 

బెర్రీ 
గడిచేది. ఇంట్లో సమస్యలు,స్కూల్లో సమస్యలు,నాలో నాకే ఓ 
సమస్య...వీటన్నింటి నుండి విముక్తి పొందడానికి,నాలోని బాధను 

బైటకు వ్యక్తం చేయడానికి నేను గీత రచనను మార్గంగాఎంచుకున్నాను. 
అందువల్లే నా పాటల్లో బాధ, ఆర్తి, సమాజం పట్ల ధిక్కార ధోరణి,కోత్త 
మార్గాలపై ఆశ.... ఇలాంటివి కనిపిస్తాయి "అని చెబుతోంది. 

తను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం కూడా తన పాటల్లోని నిక్కచ్చి 

దనానికి కారణమని చెబుతూ “లాస్ఏంజెల్స్ వంటి చోట ప్రముఖులు, . 
ప్రచార. సాధనాలు ఎక్కువ. అందువల్ల ప్రపంచాన్ని గమనించటం,ప్రపంచ = 
పోకడల ప్రభావానికి లోను కావడం జరుగుతోంది. పైగా నేను మానాన్నగారి “రాక్ ఎన్ రోల్ 
బృందంతో కలిసి చిన్నతనంలోనే వివిధ దేశాలలో ప్రదర్శనలిచ్చాను. ఓరకంగా నేను,నా 
స్నేహితులు ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే విషయంలో పిన్నవయసులోనే మెచ్యుర్ 
అయ్యామని చెప్పాలి” అంటుంది. 

2004 ప్రారంభంలో కేటెరోజ్ తొలి ఆల్బమ్ '“బికాజ్ ఐకెన్' (వి2) విడుదలై సంచలనం 
సృష్టించింది. 'పదహారేళ్ళ అమ్మాయి గొంతులో ఇంత వైవిధ్యమా?' అని కొందరు 
ఆశ్చర్యపోతుంటే,ఇంత చిన్నవయసులో ఇంత కఠోర సత్యాలను సాహిత్యంలో ఎలా ఆవిష్కరించగలిగింది?” 

అని మరి కొందరు నోరెళ్ళ బెడుతున్నారు. ఇప్పుడు రోజ్ యువతను తన ట్యూన్స్తో ఆడిస్తున్న గాయని, 
తల్లిదండ్రుల్ని తన పాటలతో షాక్ కి గురిచేస్తున్న రచయిత్రి. రోజ్ తొలి ఆల్బమ్ను విన్న సంగీత ప్రపంచం 

ఆమెని ఏ కేటగిరిలో పెట్టాలనే సందిగ్ధంలో పడింది. 
కేటెరోజ్ మాత్రం ఇవేవీ పట్టించుకోకుండా “నేను నాలాగే వుంటాను. ప్రజలు కూడా నేను నేనుగా 

చేసేదానికి స్వీకరించాలని భావిస్తాను. నాకో ముద్రను వేయడానికి ఇష్టపడను” అని చెబుతోంది. అంతే కాదు 
“జీవితం రోలర్ కోస్టర్ లాంటింది. ఎత్తుపల్త్లాల్లో వేగంగా అది సాగిపోతూనే వుంటుంది. నేనూ ఎక్కడా 
ఆగాలని అనుకోవడం లేదు. అయితే గాలికి ఊగే చిగురులా వున్న నేను ఈ సంగీత ప్రపంచంలో ఓ 
స్థిరమైన వృక్షంగా నిలదొక్కుకోవాలని అనుకొంటున్నాను” అంటోంది కేటెరోజ్. అంతా ఆమె అనుకున్నట్టే 
జరిగితే కేటెరోజ్ అతిత్వరలోనే ఓ కొత్త పంథాకు మార్గాన్ని చూపుతుందనడంలో సందేహం లేదు. 

- విఅరుణ సత్యవతి 
[ర పలనలనోననానాలనననననాతాత్తరననయకునామనానా నాల నానానావన్ని. 

10 ఈస్య సంబ లతో 
గ నానన కా పనన రాడా నాకలా జాలా 
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జాన్ డూలిటిల్ జంతువుల భాష అర్థం చేసుకోగల ఓ డాక్టర్. మార్క్, 
జీన్ల అనే భాగస్తులతో కలిసి ఓ క్లినిక్ నడుపుతూంటాడు., దాన్ని టేకోవరు 
చేసుకుందామని మరో పెద్ద సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. అనుకోకుండా 
జాన్ జంతువులకు వైద్యం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. కానీ జంతువుల 
భాష అతనికి అర్ధం అవుతుందని తెలియని, నమ్మని అతని సన్నిహితులు 
అతన్ని మతిభష్టుడిగా జమకట్టీ ఓ హాస్పటల్లో జేర్పించడంతో 
భయువడిన జాన్ ఇక జంతువుల జోలికి పోకరాడదని 
నిశ్చయించుకుంటాడు. కానీ జంతువులను (పేమించే తన చిన్నకూతురు 
మనోగతం తెలుసుకున్నాక లోకానికి వెరచి తన స్వభావానికి విరుద్ధంగా 
ప్రవర్తించడంలో అర్ధం లేదనీ, జంతువులకు సహాయపడడంలోనే తనకు 
ఆనందం లభిస్తుందనీ గ్రహించాక తనకోసం ఎదురుచూస్తున్న పులికి 
వైద్యం చేయడానికి నిశ్చయించుకుంటాడు. జూ నుండి పులిని తప్పించి 

క్లినిక్కు తీసుకువస్తాడు. అదే బిల్గింగులో మరోపక్క హాస్పటల్ టేకోవరు 
ఫంక్షన్కై ఏర్పాటు చేసిన పెస్మీట్ జరుగుతూంటుంది. అందరూ జాన్ 
కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. = (ఇక చదవండి) 

('యైస్మీట్ ఫంక్షన్కి హాజరయిన వాళ్లలో మాయా వెంట వచ్చిన 
పెంపుడు గినీపిగ్ రోనీకూడా ఉంది. మాయా కనుగప్పి పారిపోయి కిచెన్ 
ఎక్కడుంది చెప్మా అనుకుంటూ ఓ గదిలోకి దూరింది. తీరాచూస్తే అది 
బాత్రూమ్. దాన్ని వెంటాడుతూ మాయా కూడా అక్కడకు వచ్చింది. తనకి 
దొరక్కుడదనుకుంటూ రోనీ అటూ ఇటూ పరిగెట్టి ఓ టాయిలెట్ సీటు 
మీదకు ఉరికింది. “రోనీ, రోనీ అని జజ 

పిలిచి, పిలిచి లాభం లేక మాయా 

వెల్లిపోయింది. 

“అమ్మయ్య, వెళ్లిపోయింది. ఇక 

కిచెన్ గురించి వెతకచ్చు' అని రోనీ 

టాయిలెట్ సీటు దిగబోతూండగా 
ఖర్మకాలి ఓ లావుపాటి దిబ్బాలమ్మ 

1-15 ఆగస్టు 2004 
[ననన 

సేం ఈస్త్య. సంగీత రీత్రో 
కతాకు క యాన య. 

కూచుంది. ఆ కూచోడం కూచోడం రోనీమీద 

కూచోవడంతో అది జారి లోపలికి పడిపోయింది. దిబ్బాలమ్మ బాత్రూమ్కు 

వచ్చింది, తను దొంగిలించి తెచ్చిన దిబ్బరొట్టె తినడానికి మాత్రమే. 

హేండ్బ్యాగ్లోంచి ఆ రొట్టె బయటకు లాగి కొరుక్కుతింటూండగా తన 

కింద టాయిలెట్నుండి ఏవేవో శబ్దాలు వినబడ్డాయి. నీళ్లలో పడి 

ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న రోనీ ఆక్రందనాలవి! 

దిబ్బాలమ్మ ఒక్క ఉదుటున లేచి చూసేటప్పటికి లోపల ఉన్న నీళ్లలో 

పడికొట్టుకుంటున్న రోనీ కనబడింది. 'యాక్' అని అరిచిందామె భయంతో, 

అసహ్యంతో! “నువ్వే యాక్ అని ప్రతిగా 

అరిచింది రోనీ! ఎలుక చేసిన శబ్దానికి 

భయవడిపోయిన దిబ్బాలమ్మ 

తిండి కార్య క్రమం వాయిదావేనీ 

బయటకు పరుగుపెట్టింది. పోతూ 
పోతూ అలవాటు చొప్పునో, చేయకపోతే 

పక్కబాత్రూమ్లో వాళ్లు ఏమైనా 

అనుకుంటారనో ఫ్లష్ చేసి పోయింది. 

వెన్సర్న్ టాయిలెట్లో నీళ్ళు 

ఉద్భాతంగా వచ్చి వడుతూంటే 

అందులో చిక్కుకుపోయిన రోనీ వాషింగ్మెషిన్లో రుమాల్తా ఆ 

సుడిగుండంలో గిరగిర తిరిగింది. మునకలు వేసింది. ఆ ప్రవాహంలో 

పడికొట్టుకుపోకుండా అనేక విన్యాసాలు చేసింది. చివరికి ప్రాణం 

కాపాడుకుని పాక్కుంటూ, 

డేక్కుంటూ పైఅంచుకు వచ్చి 

చేరింది. ఒళ్లు తడిసిపోయి, 

పిండేసిన టర్కిష్ టవల్తా 

అయిపోయింది. గజగజ 

వణుకుతూ 'ఈ యాక్సిడెంటు 

చేని పోయినదాని కారు 

నెంబరు తెలిస్తే బాగుణ్ను. 

వ్ర్యాదు చేసేదాన్ని" 

అనుకుంది. 

వ ఖః వ 

జాన్ తన కారును క్లినిక్ ముందు ఆపాడు. అటూ ఇటూ చూసి 

[క 



ఎవరూ లేరని నిశ్చయించుకుని పులిని దిగమన్నాడు. లక్కీని ముందుగా 
వెళ్లి గుమ్మంలో నిలబడి ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడమన్నాడు. లక్కీ 

అటువెళుతూండగానే “చూడు, ఈ అర్థరాత్రివేళ ఎవరొచ్చారో' అని 

వినబడింది. అలా అన్నది చెత్తడబ్బాలో నివాసం ఏర్పరచుకున్న 

మూషికద్వయం! జాన్ ఆపరేషన్ చేసి (ప్రాణం పోసాక ఎప్పటిలాగానే ఆ 

డబ్బాలో ఆడుకుంటూ, పోట్లాడుకుంటూ బతికేస్తున్నాయి. 

లక్కీ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో పులిని లోపలికి వెంటబెట్టుకుని వచ్చాడు 

జాన్. “లక్కీ నువ్విక్కడ గుమ్మంలోనే కాపలా ఉండు. ఎవరైనా రాకుండా 

చూడు. లేకపోతే పులిని చూసి హడిలిఛస్తారు. ఇదిగో ఎలకలూ, మీరు 

కాస్త లక్కీకి సాయపడండి.' అని హుకుం జారీ చేసి వెళ్లిపోతున్న జాన్ని 
ఎదిరించాయి ఎలుకలు. 

“ఇదిగో, మేమేమన్నానీ 

పనివాళ్లనుకున్నామా? తెగ 

ఆర్డర్ల సేస్తున్నావ్!” 
“*భారస్సీ' వీ ప్రాణం 

కాపాడిన విషయం అప్పుడే 

(వంర్చిపోయోరావా!?”” 
జంతువులు విశ్వాసానికి 

జ్యా, పతిరూపాలని చిన్నప్పుడు 
చెప్పిన పాఠాలు మర్చిపోని 

జాన్ అడిగాడు. 

“చాల్లేవయ్యా, అదెప్పుడో పరగడుపై పోయింది. పాతపేపరు పట్టుకు 
వేళ్లాడకు. కొత్తన్యూస్ ఏవైనా ఉంటే చెప్పు.” 

వాటినేమీ అనలేక తనకు తప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన పంతులుగారిని 
తిట్టుకుంటూ జాన్ పులిని ఆపరేషన్ థియేటర్వైపుకి నడిపించాడు. లక్కీ 
మాత్రం గుమ్మం వద్ద కాపలాకి నిలబడింది. 

న 

పులిని తరలించుకుపోయిన 'దొంగాడి'పై సర్కస్వాళ్లు ఫిర్యాదు 
చేయడంతో పోలీసులు వచ్చారు. గుర్తులూ అవీ అడిగి ఊరి పొలిమేరలు 
కట్టుదిట్టం చేయమని వాకీటాకీలో అందర్నీ హెచ్చరించసాగారు. ఈ 
హడావుడి అంతా చూసి పెంటిపావురం మొగుణ్ని రెచ్చగొట్టింది - “పాపం 

ఆ డాక్టరు మనకంత సహాయం చేశాడు కదా, ఆయన్నంతా దొంగాడు 

దొంగాడు అంటూ వుంటే కదలకుండా మెదలకుండా కూర్చున్నావేమిటి? 

కదులు, రెక్కాడించు' అంది. “చూస్కో నా తడాఖా, వెళ్లి డాక్టరుగారికి 

సహాయంగా మనవాళ్ళందరినీ మళల్లించుకొస్తా' అంటూ ఊళ్లో ఉన్న 
జంతుజాలానికి ఉప్పందించడానికి రివ్వున ఎగిరింది మగపావురం. 

స వ వ 

ఇటు రోనీ బాత్రూమ్ లోంచి బయటపడి ఒళ్లు ఆరబెట్టుకోవడం 

ఎలాగా అని చూసోోంది. వాష్బేసిన పక్తున చేతులు ఆరబెట్లుకునే [డెయర్ 

సం ఈసా సంగీత్ లీత్రో 
ననన నా తననన! 

ఒకటి కనబడింది. దానికింద 

కాస్సేవు నిలబడింది.. 

హమ్మయ్య అనుకుంది కానీ 

(ప్రాణం కుదుటబడినట్లు 

అనిపించలేదు. వెతుక్కుంటూ 

వెళ్లడంలో పార్టీ జరుగుతున్న 

వోొలుకి అటువైవు ఉన్న. 

క్లినిక్కు చేరింది. అక్కడ. 

రక్తపరీక్షలు అవీ చేసే సామగ్రి 
కనబడింది. ఓ స్విచ్చి నొక్కితే అది అటూ ఇటూ ఊగుతోంది. హాయిగా 

దానిలో కూచుని ఉయ్యాల లూగుతూ పాటలు పాడుకోసాగింది. 
య. 

ఇక్కడ పార్టీ జోరుగా సాగుతోంది. డాక్టరు జీన్ అతిథులతో కబుర్లు 

చెబుతున్నాడు. “నిజానికి పేషంట్స్తో పర్శనల్ రిలేషన్షిప్ మేన్టేన్ 
చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం' అంటూ ఏదో అంటూంటే మార్క్ 

అటువచ్చాడు. ఇలాటి ఆదర్శాలు కూడుపెట్టవని మార్క్కు గట్టినమ్మకం. 

అసలు జాన్ ఎక్కడకు పోయాడో తెలియక తను ఆదుర్దా పడుతూంటే 

అదేమీ పట్టకుండా జీన్ ఈ ఆదర్శాలు వల్లించడం అతన్ని మండించింది. 

“అవునవును, పేషెంట్లను స్వంతవాళ్లగా చూసుకుంటాం కాబట్టి ఫీజు 

కూడా అడగం.” అని జీన్ని వెక్కిరించాడు. 

అతిథుల ఎదుట అలా అవమానించడంతో జీన్కు కోపం వచ్చింది. 

ఈ మార్క్కు బుద్ధి చెప్పాలి అనుకుని పక్కగదిలోకి వెళ్లి తలుపుపక్కన 
నిలుచున్నాడు. మార్క్ 

అతిథితో మాట్టాడుతూ ఆ 

గదిలోకి వస్తూండగా వాళ్లను 
చూడనట్క తలువు గట్టిగా 
తోశాడు. దెబ్బకి మార్క్ ముక్కు 
బద్దలైంది. “బాబోయ్” అని 

అరిచాడు ముక్కు పట్టుకుని. 
అందరూ చుట్టూ మూగారు. 

జీన్ ఏమీ తెలియనట్టు 
“ఏమైంది, ఏమైంది' అన్నాడు. మార్క్ మండిపడుతూ 'ముక్కు చితక్కొట్టేవ్, 

కాస్త.చూసుకుని తలుపు తోయద్దూ' అని అరిచాడు. “అబ్బే నేన్నమ్మను, 

ఏదీ చూడనీ" అంటూ జీన్ మార్క్ ముక్కు పట్టుకుని గట్టిగా నొక్కాడు. 
“బాబోయ్” అని బ్రహ్మాండం బద్దలయేటట్ట్స అరిచాడు మార్క్. 

“నిజమేనండోయ్, నేనతన్ని ముక్కు విరక్కొట్టినట్టే ఉంది.' అంటూ డిక్లేర్ 
చేశాడు జీన్. 

“నొప్పితో ఛస్తూంటే నీ ప్రకటనలొకటా?' అన్నాడు మార్క్ రక్తం 
ఓడుతున్న ముక్కు తుడుచుకుంటూ. 
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జీన్ 'అవునవును, నువ్వు తలుపులోంచి దర్జాగా నడుచుకుంటూ జీన్ 
“అవునవును, నువ్వు తలువులోంచి దర్జాగా నడుచుకుంటూ 

వెళ్లిపోదామనుకుంటే ఏమవుతుంది? పద, పద ఎముకేమైనా విరిగిందేమో 

ఎక్స్రే తీసి చూద్దాం” అంటూ 

అతన్ని వెంటబెట్బకుని 

ఎక్స్రే రూములో వాళ్లకి 
.. జాన్ కనబడ్డాడు. “జాన్! 

| నువ్విక్కడున్నావా? మేమంతా 

నీకోనం వెతుక్కుంటూ 

ఆ ఉంటే...” అంటున్న జీన్ 
మాటల్ని పట్టించుకోకుండా జాన్ '“నీకేమైంది?” అన్నాడు మార్క్ ముక్కును 
చూపిస్తూ. 

“నేను తలుపులోంచి నడిచివెళదామని ప్రయత్నించాను.” 
“లేదులే పాపం, నేనే బద్దలుకొట్టాను” 

“ఈ టేకోవరు ముహూర్తం బాగాలేనట్టుంది. నేనిక్కడ ఒకరితో చాలా 
బిజీగా ఉండాల్సి వచ్చింది. మార్క్ చూస్తే పాపం...” 

జాన్ మాటలను జీన్ వేరేలా అర్ధం చేసుకున్నాడు. గర్ల్ఫెండ్ ఎవర్నో 

క్లినిక్కు తీసుకొచ్చాడనుకున్నాడు. 'నో, నో... జాన్! నువ్వు చేసేది నాకు 
నచ్చలేదు. మీ ఆవిడ చాలా మంచిది.” అంటూండగానే జాన్ 
వెనక్కాలనుండి జాన్ ప్రెండ్... అదే పులి.. నడిచివచ్చింది. 

దెబ్బ తగిలిన మార్క్ తగలని జీన్కి అంత దగ్గిరగా పులిని చూడగానే 

ఒక్కసారిగా దేవుడు గుర్తుకు 
వచ్చాడు. “దేవుడా!” అని 

ఒక్కపెట్టున అరిచారు. “ఇట్స్ 
ఓకే ఫ్రెండ్స్” అని జాన్ హామీ 

ఇస్తున్నా పుంజాలు తెంపుకుని 

బయటకు పరిగెట్టారు. 
“డాక్టర్ల క్కూడా అంత 

భయమేమిటి బాబూ” అని 

సుతారంగా విసుక్కుంటూ పులి 

చతికిలబడింది. “ఈ ఎక్స్రేలు చాలించు నాయనా, నిలుచోలేక ఛస్తున్నా” 

అంటూ నిట్టూర్చింది. 

మార్క్ మూర్తీభవించిన ధనపిశాచి. బయటకు పరిగెట్టుకు వచ్చి 
ఒగరుస్తున్నటైములో, అంత ఎమర్జన్సీలో కూడా అతని బుర్ర పాదరసంలా 

పనిచేసింది. టేకోవరు విషయంలో తన మాట వినకుండా ఏడిపిస్తున్న 
జాన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం ఎలానో అతనికి తట్టింది. జీన్ కేసి తిరిగి, 

ష్ వడియా! జాన్కి చెప్పేద్దాం. నీ పులికి ఆపరేషను చేయాలంబే టేకోవరు 
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అగ్రిమెంటు మీద సంతకం పెడితేనే ఒప్పుకుంటాం. లేకపోతే ఒప్పుకోం 
అందాం. పులిని కాపాడాలనే ఆదుర్దాతో జాన్ కళ్లుమూసుకుని సైన్ 
చేస్తాడు. మనకు డబ్బాచ్చి పడుతుంది.” 

మార్క్ డబ్బాళశ చూస్తే జీన్ ముందునుండీ ఒళ్లుమంటే! టేకోవరు 
అగ్రిమెంటుకోసం మార్క్ ఇంత నీచానికి ఒడిగట్టడం అతన్ని మండించింది. 
మొదటిసారి ముక్కు అనల కట్టడ క కాస్త మొహమాట పడ్డాడు కానీ 
ఈసారి వడలేదు. గుప్పిలి ఫై 

బిగించి మార్కు ముక్కుకు 

గురిచేసి మార్క్బైెసన్ లెవెల్లో 
ఒఖ్క పంచ్ ఇచ్చాడు. ఈసారి 

ఏ తలుపులూ అడ్డులేవు కాబట్టి | 

మార్క్ తక్షణం 

మూర్చపోయాడు. 

దయార్ధహృదయుడైన జీన్ 
జాన్కీ నవోయువడ 

దలచుకున్నాడు. ఎగ్రిమెంటు తాలూకు పార్టీ గురించి పట్టించుకోకుండా 
పులిని రక్షించే కార్యక్రమంలో చేయికలిపాడు. జాన్ పులి ఎక్స్రే చూస్తూ 
ఉంటే తనూ తోడు వెల్లి చూడబోయాడు. 

“కాస్త ఎడమవైపుకి జరిగినట్టుంది..” అన్నాడు జాన్ ఎక్స్రే చూస్తూ. 
“కానీ జాన్, ఇది పట్టుకుని పులికి ఆపరేషన్ చేయడం సరైన పద్ధతి 

కాదు. రోగలక్షణాలు తెలియకుండా జస్ట్ ఎక్స్రే..” 
“తలనొప్పి, డబుల్ విజన్ ఉన్నాయని పులి నాతో చెప్పింది..”అన్నాడు 

జాన్ సీరియస్గా. 
జీన్ నవ్వేశాడు. “చూడు జాన్, నేను నీకెప్పుడూ సపోర్టుగా నిలబడ్డాను. 

అలా అని నువ్విలాటి జోకులు వేస్తే మాత్రం నేన్నమ్మను. పులి నీకు 
స్వయంగా రోగలక్షణాలు చెప్పడమేమిటి..?” 

పని జరక్కుండా కుశంకలు లేవనెత్తుతున్న జీన్ ధోరణి చూసి పులికి 
ఒళ్లు మండింది, “ఎయ్” అని గుర్రుమంది. 

దెబ్బకి జీన్కి భయం వేసింది. అవతలివైపుకి జారుకున్నాడు. 
“ఏదో ఒకటి త్వరగా చేయ్ డాక్టర్” అంది పులి బ్రతిమాలుతూ. 

జాన్ జీన్ కేసి చూశాడు. “మనం తక్షణం ఆపరేషన్ థియేటరుకి 

పులిని తీసుకువెళ్లాలి.” అన్నాడు. 

“ఆహాేషన్ థియేటరుకి వెళ్లాలంటే పార్టీ జరుగుతున్న హాలు దాటుకుని 

వెళ్లాలి. అక్కడ కుప్పలు తిప్పలుగా జనం ఉన్నారు. పులిని వెంటేసుకుని 

వెల్లామంటే అందరికీ గుండాగి పోతుంది. పులిని పక్కకుబెట్టి వాళ్లందరికీ 

ఆపరేషన్ చేయవలసి వస్తుంది.” అన్నాడు జీన్ సాధ్యాసాధ్యాలు బేరీజు 
వేస్తూ. 

జాన్కి హఠాత్తుగా ఓ ఐడియా వచ్చింది! 
ప) చలం నన 

సకం ఈస్త్య సంబం లతో 



పార్టీ జరుగుతున్న హాలులోకి జాన్, జీన్ ఓ ఫ్రైెచర్ తోసుకుంటూ 

వచ్చారు. (1 స్రైచర్ పైన స్పృహతప్పి పడివున్న మార్క్ ఉన్నాడు. హాలు లోకి 

రాగానే వన్ “లేడీస్ అండ్ మ కాస్త ఎమర్జన్సీ వచ్చిపడింది. 
| దారి వదిలిపెడితే వేము 

ఆపరేషను థియేటరు కెళ్లి..” 
బేకోవరుకై వచ్చిన పెద్దాయన 

మిస్టర్ కేలోవే జాన్ను చూస్తూనే 
పరిగెట్టుకు వచ్చాడు. “హమ్మయ్య 
వచ్చేశారు కదా, రండి మనం 

ఎనౌన్స్ చేసేద్దాం” అని జాన్ 
భుజం పట్టుకున్నాడు. 

“అయో, ఇప్పుడా? మా మార్క్ ముక్కు 

బద్దలయింది. మీరు కాస్త ఆగితే.” అన్నాడు జాన్ 

ప్రాధేయపడుతూ. మార్క్ ముక్కు గురించే జాన్ 

జాలిపడుతున్నాడని ఎవరైనా అనుకుంటూ ఉంటే 

ఎ మనం వారిపై జాలివడాల్సిందే! (క్రీందదాకా 

వేళ్లాడుతూన్న ఆ స్టైచర్ దుప్పటి క్రింద వాళ్లు పులిని 

దాచారు. దానికి త్వరగా ఆపరేషన్ చేసి పంపించాలన్న 

తాపత్రయం అతనిది. 

తెరవెనుక చిదంబర రహస్యం తెలియని కేలోవే “నేను ఆగగలను, 

మార్క్ ముక్కూ ఆగగలదు. కాని ప్రెస్వాళ్లు ఆగరే.. వేరేచోటికి వెళ్లాలట. 

అందువల్ల ఈ ప్రకటన కాస్తా కానిచ్చేస్తే.... అంటూ వద్దంటున్నా వినకుండా 

వాళ్లను వేదిక మీదకు లాక్కెళ్లబోయాడు. అంతసేపూ కబురూ కాకరకాయా 

లేకుండా కనబడకుండా పోయినందుకు కళ్లతోనే కారాలూ, మిరియాలూ 

నూరే లీసా ప్రయత్నాలను కళ్లతోనే వారిస్తూ, చేతులు జోడించి 

బ్రతిమాలుకుంటూ జాన్ వేదిక వ్్క్కి కేలోవే పక్కన నిలబడ్డాడు. కేలోవే 

గబగబా ఉపన్యాసం మొదలుపెట్టేశాడు - 

“సోదరీ సోదరీవుణులారా, 

శా ఇంతసేవు ఓపిగ్గా ఉన్నందుకు 

య. _ కృతజ్ఞతలు. ఇటీవలి కాలంలో వైద్యం 

' అనేది కేవలం సేవాదృక్పథంతోనే కాక, 
.వ్యాపారపరమైన కోణంలో కూడా 

చూడవలసిన అగత్యం...” 

జాన్ దృష్టి ఈ పెద్దాయన పెద్ద 

ఉవన్యానం మీద లేదు. స్రైచర్ 

దుప్పటికింద కదలికలపైననే ఉంది 
అతని చూవు. ్రెచర్ నెమ్మదిగా 

కదులుతోంది. అతను 

ఆజ భయపడినట్టుగానే. పులి దువ్పటి 
కన్నాలలోంచి బయటకు తొంగి 

చూసింది. 

ఉయ్యాలలూగాక రోనీకి ఆకలి మరింత పెరిగింది. కిచెన్ అన్వేషణ 

వదిలిపెట్టి పార్టీ జరిగే హాలుకి వచ్చింది. అక్కడ డిన్నర్ ఏర్పాట్లలో భాగంగా 

టేబుల్ మీద బోల్డు పదార్థాలు కనబడ్డాయి. నోరూరి 'హా, హా, ఎన్ని 

తినుబండారాలో, ఇవెల్ల నాకీ చెల్ల' అనుకుంటూ వాటిని కబళించడం 

మొదలుపెట్టింది. దుష్పటిలోంచి పులి కంటబడ్డ దృశ్యం ఇదే! పులికీ 

కథ నోరూరింది - గిన్నెలను చూసి కాదు, 

| గినీపిగ్ను చూసి! 

మ “ఆవో తాజాగా ఉంది.” అని 

మెచ్చుకుంది. ఆ కామెంటు విని రోనీ 

తలెత్తి చూనింది. “అక్కడాగం, 

" బయటకొస్తే మర్యాద దక్కదు” అంది 

్ట్ బింకంగా. 

ఎంత నర్కసు వులయినా ఈ 

బెదిరింపులకు లొంగే రకం కాదది. జాన్ మాటలు విస్మరించి, ఫ్రైచర్ 

కిందనుండి ఠీవిగా బయటకు అడుగుపెట్టింది. రోనీ టేబుల్ కేసి తన 

ప్రస్థానం సాగించింది. 

అంతే! మరుక్షణంలో అక్కడంతా 

' 'కోలహలం, కల్లోలం. ప్రజలు కకావికలై 

పరుగులు 

పెట్టారు. 

అరుపులు, 

సేకఠలం.. 

మధ్య పెద్దాయన ఉపన్యాసం వినేవారు 

లేకపోయారు. సాక్షాత్తూ అడివిజంతువు . 
హాల్లో విహరిస్తూంబే ఈయన అరణ్యరోదన 
వినేవాడెవడు? 

(సశేషం) 

| శవ హమగనై వము] శర కరి | 
[సక సహస నయ డిర్రకి తత ని సకికం రగ టాం టాం | 

| ౮౮995: నటం అహా ననన న్ సాననం తా ససనతసలం లును నటు నటనను లు . 

న క ప జ్ స. (తగ న | యంతయు | 

| 2౧ 6౧౦0109100 00/0[66646 ౧౭)/&016 21 [1/08౬౧484౦ ౦0! 14.0. ౧6౦౪1౧10... ౧౭160 | 
+ంజకేసుంలం. 10 ౧9. 200/- 1ఇ/006గ00 గేశీష341/, 10 846090/1010[/[౧60అ/4/41 (౧01. ౧౦91 0౧/65) 01 | 
24 1559665 01 "145404 ' 512100 10౧) 159566 గ10......(౨ ౧౧0౧1౧, 2004) | 

| | 
| 0౭19: త త 310౧241046 | 

| 
| /12| 10: గ4ఉ3541/, 502, 9[౧| 84౬4! [॥4ఉ411, 13-1-212, 88౧ ౦౦౬౦౧౫ [14071%464%౧, 

| (1/0౬౯౧49గ౦ - 500 018. ౧౧: 2383 1388 / 5557 0215, 6౧౫౬||: ౧282౧౧౧౧౭౦ 9 ౧౦౪౧౬||.000 | 

ప్ న న న న నన నా సు. అణ వణ అనన వాలు అలాల అణ వినని వను వనాలు అలా బన అనల అనన అణు కీ 

(60) | హయం ఈస్యంసంటేస్ త్రో మ్ 1-15 ఆగస్త 2004 చె 



ఆగస్టు 5 చక్రపాణి జయంతి సందర్భంగా... 

నలఖై ఏళ్లుగా సినీ పరిశ్రుకు 
తసుతెన్నులపై అధ్యయనం 

చేసిన రచయత, జర్నలిస్ప్కృ నటుడు 

రాని కొండలరావు 
రాసిన వ్యాసమిది 

చేకలగీ బొగి 
కురుక్షేత్రంలో విజయుడికి ఒకడే సారథి - 

చక్రపాణి ! 'విజయా'కి ఇద్దరు సారథులు. 
అందులో ఒకరు చక్రపాణి. నిర్మాణ 
వ్యవహారంలో - కథా నిర్ణయం వగైరాలు 
చక్రపాణివి. పరిశుభ్రమైన హాస్యం, పరిశుద్ధమైన 
సన్నివేశాలూ పండించడంలో-ఆయనది చక్ర 
“బాణి. అందర్ని నవ్విస్తారు గాని, ఆయన నవ్వక 

వెతికిన వాళ్లకి నిస్సృహే మిగిలేది. 
ఆయన మాట తీరు కొట్టినట్టుంటుంది 
- అవగాహన, ఆలోచనా ఆకాశమంత 

విశాలమైనా. 
నరనరాజుగారు 

వుంటారు : 

“'రాము' సినిమాని ఏవియమ్ వాళ్లు 

చెబఎతళా 

పోవడం కూడా ఆయన బాణియే. చక్రపాణి 

గారిది నవ్వుతున్నదో, కనీసం చిరునవ్వుతున్నదో- 

ఒక్క ఫోటో అయినా దొరుకుతుందేమోనని 

తీస్తున్నారు. అంతకు ముందు అది 
తమిళంలో వచ్చింది. ఇందులో జెమిని 
గణేళన్ అయితే, తెలుగులో 

ఎన్.టి.రామారావు. చక్రపాణిగారు 
నరసరాజుగారితో అన్నారుట- “రామారావు 
బాగుండడు. ఆ వేషం ఏడుపుగొట్టు వేషం. 
రామారావు ఏడిస్తే బాగుండదు, ఎవరూ చూడరు. 

ఆ సినిమా వద్దని చెప్పండి, లేదా ఇంకెవర్షయినా 

వెయ్యమనండి” అని. 

నరసరాజుగారు వెళ్లి ఆ మాట చెప్పగలరా? 

చెబితే మాత్రం వాళ్లు వింటారా? ఆ సినిమా 
డిస్రిబ్యూటరు పూర్ణచంద్రరావుగారితోనూ 

చెప్పారుట-చక్రపాణి. ఆయన నమ్మకం ఆ 

సినిమా జనం మెచ్చుకోరని. 

అయితే, “రాము” విడుదల్దై 
విజయవంతంగా నడున్తుంటే, విజయా 

పూర్ణచంద్రరావు వచ్చారు. “చగక్రపాణిగారూ! 

సినిమా బావుంది” అన్నారు. సీరియస్గా 
సిగరెట్టు పీలుస్తూ పుస్తకం చదువుకుంటున్న 
చక్రపాణి -“వూలో అన్నారు- తలెత్తకుండానే. 

“మోరు “రాము' సినిమా ఎవరూ చూడరు 

అన్నారే” 
అన్నాను” 

“మరి చూస్తున్నారుగా” 
క్ట లననతానవననా వంక! 

[ఈం తస్య సందర తత్రో 
నడకా కనాన 2. 

అది షూట్ చే న అయితే అది ఏ స వస్తుందో ఎవరికీ తె 
అసలీ డాన్సెందుకు?” అని డైరెక్టరు అడిగారు. 
మ న న. 

మాలో ఎక్కడో దగ్గర ఈ సీక్వెన్స్ జొప్పించవచ్చునని ఆయన ఆలోచన. “నాగేశ్వర్రావు, 
ఎక్షకుల్లో వుండి, చూస్తున న్నట్టుగా రెండు మూడు షాట్లు వేద్దా న్నారు చక్రపాణి. 

“మరి, వాళ్లని డాన్సుకి రమ్మని అడిగే చిన్నసీను వుండాలి గదా” అని నరసరాజుగారు అడిగితే- 
ఇద్దరూ ముందుసీట్టులో కూచుని చూస్తూంటే రమ్మని పిలిచినట్టు కాదా?” అన్నార్ధ చక్రపాణి 
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“చూడనీండి. చూన్తున్నారు. నన్నేం 
చెయ్యమంటా?” 

అంతే- అలా వుంటుంది కరుగ్గా. 

ఆర్గుమెంటుండదు. 

“గుండమ్మ కథ” తీన్తున్నవుడు 

-పూర్ణచంద్రరావుగారు” సినిమా రిలీజెప్పుడు 
చేద్దాం ?” అని అడిగారు. 

“పూర్తయిన వెంటనే!”అన్నది చక్రపాణిగారి 
ముక్తసరి జవాబు. 

“అదే-ఎవ్పుడో అనుకుంటే - పబ్లిసిటీ 
మొదలెట్టుకోవాలి గదా, దీపావళికి చేస్తే...” అని 
పూర్ణచంద్రరావు నసిగారు. 

“దీపావళికి కాకపోతే,సంక్రాతికి అవుతుంది 

-ఏం అవుద్ది? జనం చూడరా? బాగుంటే 

ఎప్పుడొచ్చినా చూస్తారు” 
అంతే! మూర్ణ్గచంటదరావు వురేం 

మాట్లాడలేకపోయారు... 
“గుండమ్మ కథ' విడుదలైంది. నేను 'ఆంధ్ర 

జ్యోతి' డైలీలో సమగ్రంగా సమోక్ష రాశాను. ఆ 
పత్రిక తీసుకెళ్లి పింగళి నాగేంద్రరావు గారికి 

చూపించాను. ఆయన చదివి,"పేపర్లో మంచి 

రివ్యూ వచ్చిందండీ ” అన్నారు చక్రపాణితో. 
“పవరు. చెప్పేదేంటి- జనం 

చెబుతున్నారుగా, రివ్యూలు చదివి, జనం 

సినిమాల కెళ్లరు. సినిమా చూసి, సినిమాలు 
చూస్తారు!” అన్నారు చక్రపాణి. ఒక్కోసారి ఈ 
చక్రబాణాలు చురుక్కుమంటాయి, ఇంకోసారి 

వాడిగా గుచ్చుకుంటాయి. 

ఆ నినివాలోనే నూర్యకాంతం 

గయ్యాళిదనీ, ఆమెకి బుద్ది చెప్పాలనీ అన్నది 

వుంది. “అయితే,మనం ఎక్కడా గయ్యాళితనం 

చూపించలేదే-ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రాయాలి గదా” అని 
నరసరాజు అడిగితే - 

“సూర్యకాంతం వున్న తర్వాత, గయ్యాళికాక 

ఇంకేం అవుద్ది? వేరే, చూపించాలా?” అని 

చక్రపాణి అడిగారు. ఆయన విధానం, ఆలోచనా 

అలా వుంటాయి. 
జ 2 

ఒక నీనివూ - “బాగువడాలంటే” 

(ఆగిపోయింది, పూర్తికాలేదు) అని, నాలుగు 
రీళ్లయింది. సావిత్రి,నాగేశ్వరరావు నటీనటులు. 
ఆ నాలుగురీళ్లూ చక్రపాణిగారికి చూపించి, 
అభిప్రాయం అడిగాడా నిర్మాత. చూసి, చక్రపాణి 

ఒకేమాట అన్నారు: 

“నాలుగురీళ్లూ వాళ్లు శ్రేమించు కోవడం, 
పాటలు పాడడంతో సరిబెట్టేశావే- ఆల్లిద్దర్నీ 
పెట్టుకున్నాక ఆళ్లు ప్రేమికులేనని జనానికి 
తెలీదా? నాలుగు రీళ్ల (ప్రేమ వేస్టు!”. 

క. 

“విజయచిత్ర'లో నేను వున్నప్పుడు-ఏదో 
దానికి రమ్మని పిలుస్తూ వుండేవారు. ఒకరోజు 
వెళ్తే- “పత్రికలో అదేందా బొమ్మ? జ్యోతిలక్ష్మి 
చీరకట్టులో? అట్టాంట్టి వెయ్యమాక! జోతిలక్ష్మి 

(త్ర 

దాని డాన్సు డ్రస్సులోనే వుండాలి. ఆ౮ అన్నారు. 
నేను తలపూపి వచ్చేస్తుంటే- “మాట” అన్నారు. 
తిరిగాను. 

“అట్టాగే హీరోయిన్ల బొమ్మలు స్విమ్మింగు 
డ్రస్ఫూ, బికినీలూ వెయ్యక. స్విమ్మింగ్ డ్రస్సులో 
సావిత్రి బొమ్మేస్తే ఎట్టాగుంటుంది? ఛండాలం?” 
అన్నారు చక్రపాణి చిరాగ్గా ముఖం పెట్టి. 

“భండాలం'” మాట ఎక్కువగా 

వాడేవారాయన. ఆయన అస్సలు నవ్వరు. 

అందర్నీ నవ్విస్తారు. 
న. 

చక్రపాణిగారు తనమిోద తనే జోకులు 
వేసుకుని, విమర్శించుకోవడం కూడా వుంది. 

“చంద్రహారం” సినిమా దెబ్బతిన్న తర్వాత- 

“ఎందుకు దెబ్బతినదూ? ఎప్పుడూ చూసినా 
హీరో నిద్దరపోతూంటే-ఎవడు చూస్తాడూ?” 
అన్నారాయన. “గుణసుందరికథ” తెలుగులో 

పెద్ద హిట్టయిందని తమిళంలో మళ్లీ తీశారు. 
చక్రపాణి దర్శకత్వం వహించారు. అది, ఫెడీమని 
దెబ్బకొట్టింది. 

కారణం ఆయనే చెప్పేశారు. తెలుగులో- 
మూగ,కుంటి,చెవుడూ అన్ని లక్షణాలూ గల 

వాణ్మీ తెచ్చి రాజు, తన కూతారి కిచ్చి 

పెళ్ళిచేస్తాడు. కొంత కథ జరిగిన తర్వాత, 
తెలుస్తుంది-అతనొక రాజ కుమారుడనీ, అతనికి 
కావమురూవ విద్య తెలునునని. అయితే, 

[లవడాల పడమమడకడడ డాడి తాను 

[తం ఈష సంగత రత్త 

ో ఓ సలహా ఇస్తూనే వుంటారు, 

తమిళంలో అలా కాకుండా - ముందే 

రాకుమారుణ్ణి చూపించి, అతను అన్ని వైకల్యాలు 

గలవాడిగా మారి, వెళ్లి రాకుమారిని పెల్లి 

చేసుకుంటాడన్నట్టుగా మార్చారు. 

“ముందే రాజకుమారుణ్లి చూపించడంతో 

సస్పెన్సు పోయింది - జనానికి హీరోయిన్ మోద 
సింపతీ రాలేదు” అని తీర్మానించుకున్నారు 

చక్రపాణి. మళ్లీ ఆయనే అంటారు. “ప్రతిదీ 
సస్పెన్సు సస్పెన్సు అంటాం. ఏం సస్పెన్సు? 
మొదటి ఆటవరకే గదా, తర్వాత తెలిసిపోదా!” 
అని. 

వల సర 

“పొండవవనవాసం” సినిమా పూర్తయి 
పోయిందని వినగానే-దర్శకుడు కామేశ్వరరావు 
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గారిని వివరాలు అడుగుతూ, “రామారావుకీ, 
సావిత్రికీ పాటలేదా?” అన్నారు చక్రపాణి. 

“లేద”న్నారు దర్శకుడు. 
“అదేంది?” 
“అంటే, భీముడికీ, ద్రౌపదికీ పాట ఏం 

బాగుంటుందని...” 
“అదేంది ఆళ్లు పాడేది? రామారావు,సావిత్రి 

పాడతారు. అట్టాగనుకోండి” అని ఓ సలహా ఇస్తే 
ఆ సలహా ప్రకారం ఆలోచిస్తే - ఓ గొప్పపాట 
పుట్టింది- “హిమగిరి సాగసులు..”. 

యలు ౫ 

యున్. వీ. బాల నఎటబ్రవ్మాణ్యం 
“రాజరాజేశ్వరి కాఫీ క్షబో సినిమాలో పాడారు. 

“నాపేరు బికారి” అనేపాట. ఆ ఉదంతం బాలు 
చెబుతూ- 

“అప్పుడు నేను సన్నగా పీలగా వుండేవాణి. 
ఇలాలేను, పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుగారు పాట 
రిహార్సిల్ చేయించారు. నాలుగురోజుల పాటు 
రిహార్సిల్సు జరిగితే, చక్రపాణిగారు ఎదురుగానే 
కూచుని వుండేవారు. మాస్టారు ఒకటిన్నర శ్రుతిలో 
పాడిస్తున్నారు. పాట మధ్యలో పంచమం వరకూ 
వెళ్తుంది. ఆ పైకి వెళ్లేసరికి, ఆ శ్రుతి నాకు 
ఇబ్బందయేది. 

శ్రుతి ఒకట్నిర నుంచి ఒకటికి దించమని 
ఎన్నిసార్లు అడిగినా-“ఏం బాధలేదు బాలూ!...నీ 
కెందుకూ? బాగనే పాడతావు... నేను పాడిస్తాగా” 
అంటూ వచ్చారు. రికార్డింగు దగ్గర కొస్తోంది. 
అప్పుడు కూడా అడిగాను-శ్రుతి తగ్గించేలా 
చూడమని. ఆర్కెస్ట్రా వాళ్లకి కూడా అదే శ్రుతిలో 
రిహార్సల్సు చేయించేస్తున్నారు. నా అభ్యర్థన 
పెండ్యాలగారు వినకపోతే-నాలుగు రోజుల్నుంచి 
నా అవస్థ చూస్తున్న చక్రపాణిగారు అన్నారు; 

“పన పాడవలనీ వచ్చినవుడు 
అవస్థపడుతున్నాడుగా... నాలుగు రోజుల్నుంచీ 
చూస్తున్నాను. ఇలాగయితే రికార్డింగు వరకూ 
వుంటాడో, ఎగిరిపోతాడో చూడు నాగేశ్వర్రావు!” 
(సన్నగా వుండేవాణ్ణి కదా!) 

ఆ మాటకి అందరం విరగబడి ఒకటే నవ్వు.” 
యస ల 

ఎన్.టి.ఆర్. 'దానవీరశూరకర్ణ' ఆరంభిస్తూ 
చగక్రపాణిగారికి చెప్పారు. “అందులో నేనే 
కృష్ణుడు, కరుడు, దుర్యోధనుడూ మూడూ 
వెయ్యాలనుకుంటున్నాను 'అని తన పాత్రలు 

| కూడా ప్రకటించారు, “దర్శకత్వం నాదే” అన్నారు. 
చగక్రపాణిగారి ముఖంలో “రియాక్షన్' లేదు. 

ఎప్పుడూ వుండదు, దేనికీ వుండదు! డబ్బాలోంచి 

“అప్పుచేసి పప్పుకూడు' మ్యూజిక్ రిహార్సల్సు జరుగుతున్నాయి 
“సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేలా, కొంద 
పిచ్చను పడనేలా?” అని నాగేంద్రరావుగారు పాట రాశారు. రాజేశ్వరరా: 

కడుతున్నారు. కొని, చేసిన వరనలు చక్రపాణిగారి కెందు 
డంలేదు. 

ళువుగా లేదే” అన్నారు. పాడుకోడానికి వీలుగా మాములుగా. 
లని ఆయన అభిప్రాయం. “మిస్సమ్మలో 'బృందావనమది అందరిదీ' 

పాట వుంది కదా, ఆ మాటల్లో ఆ దగ్గర్లో వరస చెయ్యి” అన్నారు.. 
“అదే పద్ధతిలో,దానికి దగ్గరగా వుంటే ఏం బావుంటుంది? ఎవరు. 

చూస్తారు?” అన్నారు రాజేశ్వరరావు... 
“ఏం ఎందుకు చూడరంట? అదే రామారావు,అదే సావిత్రి,అదే రేలంగి, 

అదే ఘంటసాల,అదే బార్ట్లీ,అదే పింగళి,అదే నువ్వూ-మా అందర్ని 
చూసినవాళ్లకి అదే పాట వుంటే ఎందుకు వినరం 
అని లా పాయింటు తీశారు చక్రపాణి. 

_.. ఇంకెవరూ నోరెత్తలేదు. వర 

పొడుగాటి సిగిరెట్టు తీశారు, వెలిగించారు, 
పీల్చారు, పాగవదిలారు. రామారావుగారు అలా 
చూస్తున్నారు. 

“బానే వుంటుందిలే. మూడు ఏషాలూ 
బాగానే చేస్తావు. డైరెక్షను కూడా పెట్టుకున్నావు. 
వూ-” అని ఆగారు. 

“అన్నీ చెయ్యగలవులే. కాని, మూడు 
వేషాలు, ముప్పై వేషాలు నువ్వే ఏసేస్తే చూసిన 
జనం నువ్వు కక్కుర్తి పడ్డావనుకుంటారేమో అది 
ఆలోచించు” అన్నారు చక్రపాణి. 

ఆయన మాట తీరు తెలిసిన వ్యక్తి గనక, 

రామారావు ఏమో అనలేదు. చిరునవ్వు నవ్వి 
“అలాగే” అన్నారు. 

న. 

బాపుగారి తొలిసినిమా, “సాక్షి"పూర్తి కాగానే 
చక్రపాణిగారికి చూపించారు. రీ రికార్డింగ్ ఇంకా 
కాలేదు. చక్రపాణిగారితో పాటు కొడవటిగంటి 

కుటుంబరావుగారు, రమణగారు, బాపుగారూ 

నేనూ,వున్నాము. 
సినిమా పూర్తయింది. ప్రొడక్షన్ థియేటర్ 

నుంచి బయటకొచ్చాం. చక్రపాణి గారు 
సిగిరెట్టు వెలిగించారు. నిలబడ్డారు. అందరం 

నిలబడ్డాం-ఆయన ఏం చెబుతారో వినాలని 
అందరికీ కుతూహలం. 

రిండు నిమిషాలు.. వులాడు 

నివిషాలు..నిళ్ళబ్బంగా నివిిషాలు 

గడిచిపోతున్నాయి... సిగిరెట్టు పీలుస్తున్నారు.. 
ఎటో చూస్తున్నారు... 

ఇంకో వలూడు నివిషాల తర్వాత 

-నెమ్మదిగా, నిదానంగా నడుచుకుంటూ 

వెళ్లిపోయారు. అదేం రియాక్షనో,దానికి అర్థం 

ఏమిటో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. అదే, ఎవరికీ 
అర్థం కాని చక్రపాణి! న! 

లో ల లీ [_ంరస్యసంయరంతో. | (63) 
కలల ల 



ళా 

ఒరే... కొంతలు కూర్చే వెధవా... 

'పెళ్లచూవులు నాకురా... 
ల ల 

ప్ర॥ త్రికాలవేది అంటే ఎవరు ? 
జ॥ పొద్దున్న మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం... 

ఎండాకాలం, వర్షాకాలం, చలికాలం ఇలా... 

మూడు కాలాలూ వేదికలపెకి పిలవకపోయినా వోజరెపోయే | కలం కక్కితే సిరా మరకలం టుకుంటాయి 

వారిని ప్రస్తుతం 'త్రికాల వేది” అని అంటున్నారు. ' | వాడు పలు కొంపలు కూల్చాడు 
నటీనటుల అభినయము ప్రేక్షకులు మెచ్చునటుల నున్నది 
గున్నమామిడి కొమ్మమోిద దాగున్నది రామ చిలుక 

-తాళాభక్తుల లక్ష్మీప్రసాద్,విశాఖపట్నం. 

ప్ర నిజం నివషచ్చ్ధారంగా ఉంటుందనేది అనుభవంలోకి 

వచ్చేదెప్పడు? 

-శావాల శ్రీనివాసరావు,విద్యానగర్, 

అయిదాల అలగి 

పేరం శోస్త్య సం! 

- లెడ్డి.ఎమ్మె,జంగోలు. 

1-15 ఆగస్టు 2004 



పెళ్లికూతురు $దా...!? 

పల్లకిలో పెళ్లికూతురు-మాయం- పెళ్చికొడుకు-పరుగో పరుగో ( 
-లెడ్డి ఎమ్మె,ఒజంగోలు. 

ఏజంట్ గోపి-లాయర్ విశ్వనాథ్-కెప్టెన్ కృష్ణ- జస్టిస్ చక్రవర్తి- 
పెద్దమనుషులు - ఐతే - అందరూ దొంగలే (దొరికితే 

“౮ నఖ 2 
[ఓ0౪// 2 

౧10 2 
5966 2 

ల రల 

[ధం కషం లతో | 



తెలుగు తమిళం 
వ ల 

కణ్ణదాసన్ 

ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్ 
ల ర నో 

; ధర్మదాత 

వ! 

పం. 

య 

అభినయం: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అనిత | శివాజీగణేశన్, కనకదుర్గ 

“నడిగర్ తిలకం' (నటతిలకుడు)గా ప్రసిద్ధి గడించిన తమిళ నటులు 

శివాజీగణేశన్ ద్విపాత్రాభినయాలు, త్రిపాత్రాభినయాలేకాక బహు 
పాత్రాభినయాలు చేయడంలో రికార్డులు సృష్టించినవారు. కురూపి అయిన 

తండ్రిగా, ఆ తండ్రిని పోలిన కుమారుడుగా, తండ్రిని పోలని 

అందగాడుగా-'దైవమగన్” తమిళ చిత్రంలో శివాజీ మూడు పాత్రలు 

పోషించారు. ఆయన తొమ్మిది పాత్రలు ధరించిన తమిళ చిత్రం 'నవరాత్రి'ని 
ఆ తర్వాత తెలుగులోనూ, హిందీలోనూ పునర్నిర్మించారు. శివాజీ 

తండ్రిగానూ, కొడుకుగానూ నటించిన చిత్రాలలో “ఎంగ ఊర్ రాజా' (మా 

ఊరి రాజా) ఒకటి. 

సత్యానికీ, ధర్మానికీ కట్టుబడిన ధర్మాత్ముడు విధివంచితుడై బికారి 
అవుతాడు. కన్నబిడ్డలు తనను సరిగా అర్థంచేసుకోకపోయినా చలించక- 

స్వయంకృషితో తన పంతం నెగ్గించుకొని తొలి వైభవాన్నీీ గౌరవాన్ని 

దక్కించుకొనే ఆదర్శమూర్తి పాత్రలో శివాజీగణేశన్ ప్రదర్శించిన నటన- 

కణ్ణదాసన్కు విశేషఖ్యాతి తెచ్చిన గీతాలలో ఈ గీతం స్థానం 

ప్రత్యేకమైనది. ఆత్మవిశ్వాసంగల ఆ తండ్రి ఈ పాటలో ఏమంటున్నాడో 
చూద్దాం, 

ఎవరిని నమ్ముకొని నేను పుట్టాను 
పొండిరా పొండి-నా 

కాలం జయిస్తుంది జయించాక 

రండిరా రండి 

కొలనులో నీరు లేదు 

(అందుకే) కొంగలూ లేవు చేపలూ లేవు 
పెట్టెలో డబ్బు లేదు 
(అందుకే) కన్న బిడ్డలు సొంతం కారు (దూరమయ్యారు) 

కొబ్బరి చెట్టును పెంచితే (లేత )నీరు 

పిల్లలను కంటే కన్నీరు 
కన్నవారి మనసు కలతపడుతుందమ్మా 

[ ౮ 

క్ష నతడనలతానత ననా | 

[ం ఈ సంస్ రీత్తో 
[టం కా... 

ఆయనకు ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఆ ఆదర్శమూర్తికి కుమారుడుగా 

యువపాత్రనూ పోషించి రెండు పాత్రలనూ విభిన్న రీతులలో 

ఆవిష్కరించారు శివాజీ. 

“ఎంగ ఊర్ రాజా' చిత్రకథను తెలుగులో 'ధర్మదాత'గా నిర్మించారు. 

ఆ చిత్రంలోని తండ్రీ కొడుకుల విభిన్న పాత్రలను అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 
ఎంతో గొప్పగా పోషించారు. 

“ఎంగ ఊర్ రాజా' చిత్రంలో -తన కుమారులు తనను వదిలి 
వెళ్లిపోయిన సందర్భంలో ఆవేదన, ఆవేశం కట్టలు తెంచుకున్న ఉద్వేగ 

స్థితిలోని ఆ తండ్రి పాడిన పాట -'యారై నంబి నాన్ పొజందేన్ పోంగడా 

పోంగ” (ఎవరిని నమ్ముకొని నేను పుట్టాను-పొండిరా పొండి ) అన్నది. 

కళ్ణుదాసన్ రాసిన ఆ గీతాన్ని ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్ సంగీత దర్శకత్వంలో 
టి.ఎం.సొందరరాజన్ గానం చేశారు. పాట సన్నివేశంలో శివాజీగభేశన్తో 

పాటు ఆయన కుమార్తెగా కనకదుర్గ నటించారు. 

బిడ్డ మనసు రాయమ్మా 
కుండలో కూడుంటే 
పిల్లులు కూడా సొంతమేరా 
శోధన (వేదన)లను పంపకం చేద్దామంటే 

సొంతమూ లేదు బంధమూ లేదు 

గుండె ఉన్నది నిబ్బరంగా 

కాలం(గడువు) ఉన్నది స్పష్టంగా 

అనుకొంటే సాధిస్తాను సరిగ్గా 
నీవెవరో నేనెవరో పోరాపో 
ఆడి (ఆషాడ/శ్రావణ) మాసంలో గాలివీస్తే 
ఇప్పశి(ఆశ్వయుజ) మాసంలో వానవస్తుంది 
వెదుక్కుంటూ రావలసిన కాలం వస్తే 
సంపదలన్నీ పరుగెత్తుకొంటూ వస్తాయి 

॥ఎవరిని॥ 

॥ఎఐఎవరిని॥ 
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తనను ధర్మాత్ముడని పాగిడినవారు తెగడినప్పుడు ఆ పెద్దమనిషి 
చలించలేదు. తన కన్నబిడ్డలు తన ఆశయాన్ని, ఆవేదనను అర్ధం చేసుకోలేక 
పోయారనేసరికి ఆయన నిలువెల్లా చలించిపోయాడు. తాను అనుకొన్నది 
సాధించే పట్టుదల ఉన్న ఆ మనిషి పిల్లలు దూరమైనా ఒంటరిగా 
పోరాడడానికి నిశ్చయించాడు. 

ఆయనకు కలిమితో పాటు బలిమిపోయింది. కొలనులో నీళ్లుంటే 
కొంగలూ,చేపలూ ఉంటాయి. పెట్టెలో డబ్బు లేదు కనుక కన్న బిడ్డకు 
లేని వాడయ్యాడు తాను. 

కొబ్బరి చెట్టును నాటి పెంచి ఉంటే నీళ్లయినా ఇచ్చేదట. బిడ్డలను 
కన్నందుకు తనకు మిగిలింది కన్నీరేనట. 

“పెత్తమనం పిత్తు పిళ్ళైమనం కల్లు అని తమిళంలో సామెత 
ఒకటుంది. 'కన్నమనసు కలత పడుతుంది. బిడ్డడమునసు రాయిలాగా 
ఉంటుంది' అని దాని తాత్పర్యం. కుండలో కూడుంటే పిల్లులు కూడా 
బంధుత్వం పాటిస్తాయి. మరి కష్టాలు పంచుకోవలసిన వేళ అయిన వాళ్లూ 
కానరాకుండా పోతార్ట. అయితే తనకు ఎవరి సాయమూ అక్కర 
లేదంటున్నాడు ఆ తండ్రి. ఎందుకంటే - తన గుండె నిబ్బరంగా ఉంది. 
తన దీక్ష సాధించడానికి తగిన వ్యవధీ ఉంది. తాను అనుకొన్నది 
సాధించగలనన్న ధీమా కూడా ఉంది. 'ఆడి' మాసంలో గాలి వీస్తే రోళ్లు 
కూడా కదిలి పోతాయని తమిళంలో నానుడి ఉంది. కష్టాల గాలి వీచినవేళ 
కొడుకులు తరిలిపోయారు. ఆ కష్టాల గాలి కలకాలం ఉండదు. కొన్నాళ్లకు 

ఇప్పశిలో వానపడుతుంది. ఆ వాన పడ్డాక కాలం కలిసి వస్తుంది. ఆ కాలం 
వెదుక్కొంటూ వచ్చే సరికి సంపదలూ పరుగెత్తుకొంటూ వస్తాయి. 

“సెల్వం” అంటే సంపద అనీ, బిడ్డ అనీ చెప్పుకోవచ్చు. కలిసివచ్చే 
నాటికి కలిమితో బాటు కన్న బిడ్డలూ తిరిగి వస్తారని ధ్వని. 

ఈ పాట నన్నివేశంలో 'ధర్మదాత'చిత్రంలో “ఎవ్వడి కోనం 
ఎవడున్నాడు' పాట ఉంది. పాటను రాసిన వారు కొసరాజు. పాటకు 
సంగీతం సమకూర్చిన వారు టి.చలపతిరావు. పాట పాడినవారు 

ఘంటసాల, సన్నివేశంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో బాటు ఆయన 

'ధర్మదాత' చిత్రంలోని పాట ఇది: 

ఎవ్వడికోసం ఎవడున్నాడు 
పొండిరా పొండి న 
నాకాలం న కర్మం మనపన న 

.. శరే..ఉంటే వేళకు తింటారా 
లేకుంటే పస్తులు ఉంటా ఒరేయ్ ఒరేయ్, 
మిమ్ము నమ్ముకొని పుట్టానా 

 మోరుద్ధరింతురనుకొన్నానా 
-..పోతున్నారా.....వెళిపోతున్నా 

కుమార్తెగా నటించిన అనిత కూడా కనిపిస్తారు. 
తమిళ గీతం - తెలుగుపాటకు సంగీత సాహిత్యాల పరంగా స్ఫూర్తి 

నిచ్చిందని మాత్రం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే తెలుగు పాట వాణి, బాణి 
రెండూ దాదాపు స్వతంత్రాలే. తమిళగీతంలో సంభాషణలు లేవు. తెలుగు 
పాటలో, పాట మధ్య వఎంటసాల నంభాషణలూ వలికారు. 

సౌందరరాజన్కు “యారై నంబి" పాట ఎంతో పేరు తెచ్చి పెట్టింది. 
పోల్చిచూస్తే - ఘంటసాల పాడిన పాట మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. 

తమిళగీతం పల్లవి వరసను మాత్రం తెలుగుపాట కొంతవరకు 

అనుసరించింది. తమిళ గీతంలో లేని సంభాషణల వల్ల-తెలుగు పాట 
ప్రత్యేకంగా వినిపిస్తుంది. తమిళగీతం పల్లవిలోనే “ఎవరిని నమ్ముకొని 
నేను పుట్టాను” అని ఉంటే తెలుగు పాటలో ఆ అభిప్రాయం చరణంలో 
“మిమ్ము నమ్ముకొని పుట్టానా' అనే రూపంలో కనిపిస్తుంది. తెలుగుపాటలో 
వ్యవహారిక రూపాలతో బాటు 'మిమ్ము', 'ఉద్ధరింతురనుకొన్నానా' వంటి 
గ్రాంథిక మిశ్రమ రూపాలూ ఉన్నాయి. “పూజ్యం” అనే మాటకు నేటికీ 
తమేళ భాషలో సున్న అనే అర్థం ఉన్నా తెలుగువారి వ్యవహరంలో 
సున్ని అనే అర్ధంలో ' పూజ్యం' అనే మాటను వాడేవారి సంఖ్య ఇప్పుడు 
తక్కువ అనే చెప్పాలి. 

తమిళగీతంలో కన్నా తెలుగు పాటలో నాయకుడి తత్త్వం స్పష్టంగా 
తెలుస్తుంది. 'ఒకడికి నే తలవంచనురా బానిసగా జీవించనురా' అన్నప్పుడూ 
“'మూగకపోరు నే చూడక పోను' అన్నప్పుడూ ఆ పాత్ర ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత 
గొప్పదో తెలుస్తుంది. 

“మానాన్న మానాన్న మా బాబే' అనే సంభాషణను నాగేశ్వరరావు 
గారిలాగా పలకడం ఘంటసాల ప్రత్యేకత. 

తమిళగీతంలోలాగానే తెలుగు పాటలోనూ వాన, కాలప్రవాహాన్ని 
చూపే కాలెండరూ, సైకిల్ చక్రం అన్నీ ఉన్నా ఈ తెలుగుపాట, తెలుగు 
పాటలాగానే వినిపించడానికి పాటను సృష్టించినవారు, సన్నివేశంలో 

నటించినవారూ అందరూ అభినందనీయులే. 

జ పి.ఎస్.గోపాలకృష్ణ 

కాలం మౌరకపోతుందా 
... 4ఎవ్వడి॥ 

ఉన్నవాడిదే రాజ్యమురా 
లేని వాడి పని పూజ్యమురా 
మనుషులలోన మమతలు లేవు 
మంచితనానికి. రోజులు కావు ॥మనుషుల॥ 
అంతా స్వార్థం జగమంతా స్వార్థం వ 

కీ. తలవంచనురా న వ 
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కష్టంతీరకపోతుందా 
_అదృష్టమన్నది ఇంటికి వచ్చి 
తలుపులు తట్టకపోతుందా 

అప్పుడు మీరేమంటారు? 

స్ 1 

కం స్య సంగీత అత్తో 
ఎ నాననా నవనవ వకాలా నావా య్ జా. 



విజయ, వాహిని, అన్నపూర్ణ, ఎన్.ఎ.టి, ప్రసాద్ ఆర్ట్ సంస్థల్లా సంగీత సాహిత్యాల పరంగా తను బ్యానర్తో ప్రత్యేకమైన ముద్రను సంపాదించుకున్న 
సంస్థ జగపతి పిక్చర్స్! నిర్మాత వి.బి.రాదేంద్రప్రసాద్ ఈ బ్యానర్పై నిర్మించిన తొలి చిత్రం 

2౨న్నృత్రుంట్ల 
ఈ చిత్రం 1960లో విడుదలైంది. అప్పటి నుండి “ఆస్తిపరులు” చిత్రం వరకు ఆ సంస్థకు వి.మాధుసూదనరావే దర్శకుడు. రాజేంద్రప్రసాద్కి, 

మధుసూధనరావుకి ఇంటిపేరు ఒకటే (వీరమాచనేని) అవటం, ఇద్దరి అత్తవారి ఊళ్ళూ ఒకటే కానటం, ఇరు కుటుంబాలలో ఒకరితో ఒకరికి పరిచయం 
ఉండటం ఇవన్నీ “అన్నపూర్ణ చిత్రం ద్వారా మొదలైన వారి కాంబినేషన్కి తొలి కారణాలుగా తోడ్పడ్డాయి. రాజ్యం పిక్చర్స్ అధినేత్రి, నటి లక్ష్మీరాజ్యం 
కుటుంబంతో కూడా వి.బి.రాజేంద్రప్రసాద్కి పరిచయం బాగా ఉండేది. సంసారం, శ్రీకృష్ణలీలలు, నర్తనశాలవంటి చిత్రోలు నిర్మించిన లక్ష్మీరాజ్యంకి 
అప్పట్లో సుసర్ల దక్షిణామూర్తి ఆస్థాన సంగీత దర్శకుడు. ఆ పరిచయంతోనే అన్నపూర్ణ చిత్రానికి కూడా సుసర్ల దక్షిణామూర్తినే సంగీత దర్శకునిగా 
నియమించుకోవటం జరిగింది. కథ, మాటలు సదాశివబ్రహ్మం, ఆరుద్ర కలిసి రాయగా పాటలన్నిటినీ ఆరుద్రే రాశారు. ఆ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 
“అన్నపూర్ణ్లచిత్రంలో ప్రజాదరణ పొందిన ఓ నాలుగు పాటలివి. 

తళ తళా మిలమిలా 1తళ తళా॥ ను | | ఈ పాటను వత్యేకంగా 
పగటిపూట వెన్నెలా... + ( 
ఎందువలన ఓ లలనా ఎందువలన ॥ఎందువలన॥తళతళా॥ / 

తెలియరాని ఊహలతో తేలిపోవు వేళ (| మున్నకంలోను, ఆరు(ద 
చిలిపిగా పావురాలు చూసి నవ్వెనేల జా. కం. “కొండగాలి. తిరిగింది” 

మురిసిపోవు మనసులోనే మధురభావన టీ. య్ ళ  _పుస్తకంలోను '“చోటికి' అనే 
మరుపురాని మరువలేని ఎవరిదీవెన ల స్య అచ్చయి ఉంది. కానీ సుశీల 
చిన్ననాటి మా చెలిమి చిగురించెను నేటికి / మాత్రం “చోటుకి అని 
మనసు పయనమైనది మధురమైన చోటుకి ॥తళతళాః ' పాడటాన్ని _ విన్నవారు 

ఈ పాటను సుశీల పాడగా జమునపై చిత్రీకరించారు. ఈ ఫ్ర గమనించవచ్చు. చరణాల 

పాటలో “పగటిపూట వెన్నెల' అనే ప్రయోగాన్ని అప్పటికి ఓకొత్త పా. చివర 'నేటికి'-'చోటికి'అనే 

ఎక్స్పెషన్లా ఫీలయి అందరూ ప్రశంసించడం జరిగింది. ప్రయోగం ప్రాన ప్రకారం సరిపోయినా-చోటుకి అనే మార్చు చోటు 

ట్యూన్పరంగా దీన్నాక ప్రత్యేకమైన స్వర కల్పనగా చెప్పుకోవాలి. చేసుకోవటానికి కారకుల్ని మాత్రం అభినందించి తీరాలి. ఎందుకంటే ట్యూన్లో 
పల్లవిలో తిలంగ్ రాగచ్భ్చాయలు కనిపిస్తాయి. చరణాలలో “*వ్రోటుకి' అని పాడితేనే బావుంటుంది కాబట్టి. అలాగే ఈ పాట రెండో చరణంలో 
అక్కడక్కడ కైశిక నిషాదం లేని ఖమాచ్ రాగలక్షణాలు, మరికొన్ని “వుధంరభావన-ఎవరిదీవెన'అనే (వ్రయోగాలు తరువాత 
చోట్ల ప్రతి మధ్యమంలేని బేహాగ్ రాగచ్భాయలు కనిపిస్తాయి. క్రాలంలో...అంటే...1974లో 'తులసి' అనే చిత్రంలో “సెలయేటి గలగల'పాటలో 
మనోభావమే ప్రధానంగా ట్యూన్ చేసినట్టు అనిపించే ఈ పాటలో 'అనురాగం ఏదేదో అమర భావన-అది నీవు దయచేసిన గొప్ప దీవెన' అనే 
జలతరంగణి వాద్యాన్ని ఉపయోగించుకున్న తీరు మనసులో చరణాల రూపంలో మరోసారి దర్శనమీయటం గమనార్హం. 
ముద్రించుకుపోతుంది. సుశీల పాడిన పెక్యులియర్ ట్యూన్స్లో 
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ఆ; ఆ ...నెలకొంటివి నీవు మదిలోపల 
నేడు తొలిప్రేమయే నీకు చెలికానుక 

అ: ఆ...కలలన్నియు విరిసి ఫలియించులే 
ఓ..కలలన్నియు విరిసి ఫలియించులే 
ఓఓ ఓ నిజమౌనులే ఓ....చెలి మనకు ఎడబాటు ఇక లేదులే 
ఓ...చెలి మనకు ఎడబాటు ఇక లేదులే ॥మన॥ 

ఈ పాట పి.బి.శ్రీనివాస్,సుశీల పాడగా జగ్గయ్య జమున అభినయించారు. యమన్రాగం ఆధారంగా సాగిపోయే ఈ పాటలో పి.బి.శ్రీనివాస్ 
పాడిన పద్ధతివింటే అప్పట్లో ఆయన్ని “ప్లేబ్యాక్ స్వీట్ వాయిస్” అని ఎందుకు అనేవారో అర్ధం అవుతుంది. పడుకోబోయే ముందు వింటే నిద్రా 
దేవి ఒడిలోకి అతి సునాయాసంగా చేరవెయ్యగల సుగుణం ఉన్న పాటలలో ఇదొకటి. 

అమ్మతోడు నా మాటలు కావు నాటకం 1 ఆదకు॥ 

ఆ; చాలు చాలు కట్టిబెట్టు ఈ బూటకం 
సాగదోయి నా దగ్గర పితలాటకం ॥చాలు॥[వగ॥ 

అ; కోరుకున్నది దిచ్చుటలో కొద్దిగా లేటు 
కోపమేల ఇదే కదా నా పొరపాటు ॥కోరు॥ 

ఆ; పొరపాటులు చేయుటే తమకలవాటు 
అయినా ఇమ్మంటారు హృదయంలో చోటు 
పొరపాటులు చేయుటే తమకలవాటు 

రాజా ఇమ్మంటారు హృదయంలో చోటు ॥వగ॥ 

ఈ పాటను ఘంటసాల,జిక్కి పాడగా రేలంగి, గిరిజపై చిత్రీకరించారు. 

నిజానికి ఇదో తమాషా గీతం. ట్యూన్లో అంతర్లీనంగా ఉన్న జానపద్వైలితో 
పాటు-జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పూర్తిగా నిరాకరించలేని విధంగా దేశ్ రాగచ్భాయలు 
కూడా గోచరిస్తాయి. అటు క్షాస్ని ఇటు మాస్ ని సమానంగా ఆకట్టుకున్న 
ఈ హాస్యగీతం ట్యూన్ పరంగా ఎంతటి విజయాన్ని సాధించిందో ఘంటసాల 

అభిమానుల్ని కూడా అంతగానే అలరించింది. ఈచిత్రంలో హీరోకి 
పి.బి.శ్రీనివాస్, హాస్యనటునికి ఘంటసాల పాడటం ఒక విశేషం. అదేమాట 

నిర్మాత వి.బి.రాజేంద్రప్రసాద్గారిని అడిగితే 
ఈ పాటను జిక్కిపాడగా రేలంగి... | .," “అప్పట్లో జగ్గయ్య గారికి పి.బి.శ్రీనివాస్ బాగా 

గిరిజపై చిత్రీకరించారు. శంకరాభరణం గం ల ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు. ఘంటసాల గారి వాయిస్ 

రాగ స్వరాలపై నడిచిన ఈ పాటలో జ మిద కూడా ఎంతో అభిమానం ఉండటం చేత 

అక్కడక్కడ కళ్యాణి రాగచ్భ్చాయలు టట ఉర ఆయనతో ఒక విషాదగీతం, ఈ హాస్య గీతం 
కనిపిస్తే అందుకు గ్రహ భేదం, . శ స పాడించాం. అయినా ఘంటసాల గారు కామెడీ 
కారణమై ఉండవచ్చు. లబ్ధప్రతిష్టుడు, (| స. | లే. గీతాలు కూడా చక్కగా పాడతారుగా'" అని అన్నారు. 

శబ్దప్రతిష్టుడు అయిన ఆరుద్రవాడిన | గ ఆ “*, .. అది అక్షరాల నిజం. ఈ వగలాడి వయ్యారం” 

పదాలలో తేలికదనం ఈ పాట జనం _ టి “పాటలలో మధ్య మధ్య వచ్చే 'ఆ, చాల్లే రాణీ, 

నోటికి త్వరగా వట్టుబడేందుకు ళ్ మ _అద్దిగదీ, వంటి మాటలు దగ్గర రేలంగి పరంగా 

తోడ్పడతాయి. / జ టాం ఘంటసాల చేసిన 'స్వరకాయ ప్రవేశం” మన చేత 
ముసిముసి నవ్వులు నవ్విస్తుంది. 

కరత! 

తం ఈస్తః సంగత త్తో 
[మనన న నాలా ననన కానాల 



సుశీల, జానకి పాటలతో పాటు భరణి గానం చేసిన 

తనికెళ్ళభరణి... 
రచయితగా గొప్పవాడు... 

నటుడిగా ఇంకా గొప్పవాడు... 

ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం అణువణువునా 

నింవుకున్న మవూనవతా వాదిగా 

మరెంతో,ఇంకెంతో, ఎంతెంతో గొప్పవాడు. 

ఇది అతన్నెారిగిన వారూ, అతనితో 

పరిచయంలేని వారూ కూడా అంగీకరించే 

విషయం. సినీపరిశ్రమలో ఎవరి గురించైనా 
రెండు రకాలుగా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది కానీ 

భరణి గురించి మాత్రం మరొక విధంగా 

అనుకునే ఆస్కారంలేదు- పైన ఉదహరించినట్టు 

తప్ప !! గతంలో 'ఆట కదురా శివా అంటూ 

శివునిపై పద్యాలు రాసి ఎన్నెన్నో దేవాలయాల్లో 

పాడి ఆత్మానందాన్ని పొందిన భరణి ఇటీవల 

తను రచించి, గానం చేసిన “నాలోన శివుడు 

కలడు పాటలను ఆడియో క్యాసెట్గా 

తీనంుకువచ్చారు. జూలై 11న వారివార 

కళాభవన్లో అఆ కార్యక్రమం వినూత్నంగా 

జరిగింది. దర్శకుడు కె.రాఘవేంద్రరావు ఆ 

ఆడియో క్యాసెట్ని ఆవిష్కరించి తొలి కాపీని 
కళాతపస్వి కె.విశ్వనాథ్గారికి అందించారు. 

యస్.పి.బాలసు బ్రహ్మణ్యం, జ్యోతిప్రజ్వలనం 

చేసి ప్రారంభించిన అనాటి కార్యక్రమం 

బ్రహ్మానందం, మల్లికార్జునరావు, జయలలిత 

వంటి సినీ ప్రముఖులు, కె.వి. రమణాచారి 
వంటి పుర ప్రముఖులు, వేదపండితులు 
ఎందరెందరో స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులతో 

ఆత్మీయ (వనం౦గాలతో 
“ముందెన్నడూ ఇటువంటి 

ఆడియో ఆవిష్కరణ సభను 

చూడలేదు" అని అందరూ 

అనుకునే స్థాయిలో జరిగింది. 

నాటక రచయితగా, 

మూటల రచయితగా, 

అవ్వుడవ్వడు నినిమాల్లో 

ఒకటీ, అరా పాటలు రాసిన 
పాటల రచయితగా 

కొంతమందికే తెలిసిన భరణీ 

అధ్యాత్మిక గీత రచయితగా, 

గాయుకుడీగా ఆరోజు 

సభాసదుల ముందు నిలిచి 

వ్రతివారి మన్ననలనూ 

అందుకున్నారు. ఇంతటి సంచలనం సృష్టించేలా 

ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడానికి కొన్నేళ్ళు 
వెనక్కి వెళితే.... 

తనలో రగులుతున్న రనస్పర్శకు తగిన 
అభివ్యక్తీకరణ కోసం రచనతో పాటు గానాన్ని 
కూడ ఓ మార్గంగా అనుకుని సంగీత దర్శకుడు 

వీణాపాణీని గురువుగా ఎంచుకున్నారు భరణి. 

ప్రతిరోజూ ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచి 

సంగీత సాధన చేసేవారు. అలా నాలుగేళ్ళపాటు 

నియమనిష్టలతో స్వర దేవతను అర్చించారు. 

ఆధ్యాత్మిక యోగం స్వర యాగం రూపంలో 

ఆయనలో అలా కొనసాగి ఓ అమృతభాండాన్ని 

యుజ్ఞవ లంగా అందించింది. ఆ అమృత 

"పెద్దలను, ప్రతిభామూర్తులను, 'గౌరవించం 
ప్రపంచంలో ఆ సంస్కారానికి ఓ సదుపమానం 

ల్యాబ్ నిర్మాణం ద్వారా, ఘంటసాల వగా . 

జనార్దనాష్టకమ్, మన నాల . . 

శ్రీ యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ని 
కార్యక్రమంలో ఇళయరాజా, మంగళం 
వంతు, యరాలను శ్రీబాలు ఎ 

కే స బనొసోకనాలాలడా ననా చనన నుకతక్తాన్త పొతాూమాతాాాలానాలాయానకావానాలలానాపవాననాతల్నై | 

పటం శోస్త్య వ తర్తిఫ్ 
ననన న టాకా. 

భాండంలో కొన్ని బిందువులే పాటలుగా 

రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఆ అమృత స్పర్శను 

గుండెల్లో నింపుకొన్న భరణి గళం విచ్చుకుంది. 

వీ.నుశీల, యున్.జానకి, పార్శసారథి, 

నిత్యసంతోషిణి వంటి గాయనీ గాయకులతో 
కలిసి మాత్రమేగాక, విడిగా కూడా గానం చేసింది. 

ఈ పాటలకు వీణాపాణి సంగీతాన్ని సమకూర్చగా 
కార్తిక్ పర్యవేక్షణా బాధ్యతలను నిర్వహించారు. 

దక్షిణామూర్తి వ్యాఖ్యానంతో నవో 

సుసంపన్నమైన ఈ “నాలోన శివుడు కలడు” 

ఆడియో అతి త్వరలో ఓ ప్రముఖ ఆడియో 

కంపెనీ ద్వారా మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. 

శ్రా 
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రచన : వేటూరి సుందర రామమూర్తి క్షి గానం : యస్.పి.శైలజ .. రచన:వేటూరి సుందర రామమూర్తి 
గానం: యస్.పి బాల సుబ్రహ్మణ్యం, యస్.జానకి త బృందం 

ప: ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం 
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం 
కాలగమనాల గమకాల గ్రంథం 

; ఈ పాదమే మిన్నాగు తలకు అందం 
ఈ పాదమే ఆనాటి బలికి అంతం 
తనలోనె గంగమ్మ ఉప్పాంగగా 
శిలలోనే ఆ గౌతమే పొంగగా 
పాట పాటలో తను చరణమైన వేళా 
కావ్యగీతిలో తను పాదమైన వేళా 
గానమే తన ప్రాణమై 
లయలు హొయలు విరిసే 
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం 
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం 
కాలగమనాల గమకాల గ్రంథం 

ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం 
: ఈ పాదమే ఆ సప్తగిరికి శిఖరం 

ఇ 9 29 999 

వయసు ముంగిళ్లు తీసి గి 

సుమవీధుల్లో భ్రమరాలెన్నో 

ఇ ఉఠథ9 69౪9 

9 థి ౪ 

నళ న చ న 

దేవతార్టనకు ఏ కీర్తనైనా 
జీవితాంతమో రస నర్తనాయె 

వచనం 
ఆంగికమే భువనం 
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రచన : వేటూరి సుందర రామమూర్తి 

చెప్పవమ్మా తేనెలమ్మా... చెప్పవమ్మా తేనెలమ్మా 
: మవాకవి గురజాడ మానస పుత్రికవు నీవు 

పుత్తడి బొమ్మవా పూర్ణమ్మవా! 
: నా కన్నులు కలువల రేకలని 
నా అడుగులు హంసల రాకలని 

అమ్మల్లారా అక్కల్లారా ఆకాశంలో ఓ చుక్కల్లారా 
నెలకోసారి వస్తూఉన్నా నిండుగ పున్నమినై 
మీలోనే జీవిస్తున్నా 

పుత్తడిబొమ్మ పూర్ణమ్మనై ...పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మనై 
; విశ్వనాథుని చేత తొలినాటి కవితవై 
విరితేనియలు పొంగు సెలయేటి వనితవై 
వెలుగొందు తెలుగు జిలుగుల రాణివి 
అవును ! కిన్నెరసానివి 

: తొలుత నా కన్నీరు కాల్వలై పారింది 
పిదప అది వాగులై వంకలై పొంగింది 

న న వ 

పరుగులెత్తిన దానిని నేను పరువాల దొరసానిని 
కొడుకు దశనే దాటి మగడు కాలేని 
బక పడుచువాడికి 
తగని గడుసు ఇల్లాలిని 
నేను కిన్నెరసానిని 
పెక్టైన తెలుగు కన్నెల సాటిని 
నేను కిన్నెర సానిని పెక్టైన తెలుగు కన్నెల సాటిని 
: ఎవ్వరెరుగనిదమ్మ నండూరి ఎంకీ 
పూవులా నవ్వేటి తెలుగు పూబంతీ 

: కడవాకైన లేదు తొడిమంత ఎడము 
ఎడమెట్టా గుంటాది పిడికెడే నడుము ॥కడవాకైన॥ 
మబ్బతెరనే విడిచె వంక జాబిల్లి 

ఉబ్బరాల రైకలెబ్సెబ్బరిల్లి 
: అభ్బలాలో...ఏమి నిబ్బరాలో 
: జారుపైటే చాలు జావళిపాట 
లాలాలలలాలాలా 

: నాయుడోరి జాణా నడిచేటి వీణా 
వెన్ను తడితే చాలు వెన్నెల్లు కరుగు 
గోవు పొదుగుల్లోనా గోదారి పొంగు 
ఎన్నెలమ్మని చిలికి ఏడు మల్లెల కొదిగి 
తెలుగింట పుట్టింది ఎలుగంటి ఎంకి 
తెలుగల్లె ఎదిగింది చిలకంటి ఎంకి 
ఎలుగంటి ఎంకి చిలకంటి ఎంకి 

తరగలై నురగలై తరగలే పడగలై లై బృందం : ఎలుగంటి ఎంకి చిలకంటి ఎంకీ  _ ॥ఎలుగంటి॥ 
పడగలే అడుగులై అడుగులే మడుగులై 

న వ్, న వ న క. 6. నన వ 

ప : కైలాసంలో తాండవమాడే నటరాజా ఓ నటరాజా 
కైలాసంలో తాండవమాడే నటరాజా ఓ నటరాజా 
ఎందుకు కళపై కక్ష 
నా కెందుకు ఇంతటి శిక్ష ఎందుకు ॥ ॥కైలాసంలో॥ 

॥ నీ పూజకు॥ 
ఎందుకు తుంపేశావు ఎందుకు ఆర్బేశావు. ॥ ఎందుకు॥ 
నీ చరణం శరణం అనుకుంటే 
నా చరణం హననం చేశావా ॥ నీ చరణం॥ 
శంభో హర హర మహదేవా 
నీ లయనే నీవుగ ఇస్తావా ॥కైలాసం॥ 

చ : నీ నటన లేక మాకే ఘటన లేదని 
కలలు కనకో ఖండ గమనా 

నేను శిలనై పోతే నీ లయకు దిక్కేది 
నేను శిథిలమైతే నీ గతికి గతి వది? 
భూతేశ్వరా! భువనేశ్వరా! 
భూతేశ్వరా! భువనేశ్వరా! 
హర హరా ! పురహరా! 
ఉరహరా ! 
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1న యాక్సిడెంట్కు గురయిన నర్తకి సుధా చంద్రన్ తన 
గొట్టుకోవటంతో తనకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన నాట్యానికి 

రమయిం( , అయితే కాలు పోయిందన్న బాధకన్నా తను నాట్యానికి 

న్న భావన ఆమెను ఎంతగానో కృంగతీసింది. ఆమె బాధను 
న్న బైపూర్కు చెందిన డా॥ పి.సి.సేథి ఆమెకు ప్రత్యేకంగా 

చేసిన జైపూర్ కాలును అతికించి ఆమె పూర్వంలా నాట్యం 

టట్టు చేయగలిగారు. ఎన్ని బాధలు, ఛీత్కారాలు ఎదురైనప్పటికీ 
కున్న లక్ష్యాన్ని సాధించిన సుధాచంద్రన్ కథే ' మయూరి”. ఓ 

టనతో నిర్మితమైన ఈ చిత్రంలోని టైటిల్ పాత్రను 

ఘధాచం[ద్రన స్వయంగా పోషించారు. 

... వెంకటేశ్వర్లు పెద్ద కుమార్తె మయూరి. ఆమెకు నృత్యం అంటే ప్రాణం. 
యితే ఆమె సీనతల్లికి మాత్రం మయూరి డ్యాన్స్ నేర్చుకోవటం ఇష్టం 

"లేజీ స్నేహితుడు మోహన్ ద్వారా మయూరి డ్యాన్స్ స్కూల్లో 
చేరుతుంది. నృత్యం పట్ల తనకున్న జిజ్ఞాసవల్ల తొందరగానే మంచి 

గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుంది. మోహన్, మయూరి ఇద్దరూ 
డ్ర ంటారు. మయూరి మొదటి నృత్య ప్రదర్భన తర్వాత ఆమె పేరు 
మారుమోగిపోతుంది. మంచి డ్యాన్సర్గా విమర్శకుల నుండి సైతం 

_ ౧ది 

న విషపు కోరలను విసిరింది. యాక్సిడెంట్లో మయూరి 
డికాలును కోల్పోయింది. అవకాశవాది అయిన్ ప్రియుడు మోహన్ 
౦ చాటేశాడు. మయూరికున్న పేరు ప్రతిష్టలతో ఎదగాలనుకున్న 

తారాగణం 
సుధ, శుభాకర్, పి.ఎల్నారాయణ, నిర్మల, 

వైవిజయ, పి.ఆర్.వరలక్షి, శ్రీ వైలజ, 

ఎస్.ఆర్.రాజు, సుమిత్ర, కాకినాడశ్యామల, 
బేబి వరలక్ష్మి, కె.కె.శర్మ, పొట్టి ప్రసాద్, ఇందిర ౬7 

ఇంట్లోనుండి వెళ్లగొడుతుంది. వంటవాడు సుబ్బ ను 

బయటకువెళ్లిపోతుందామె. 
ఒక స్నేహితురాలితో. కలిసి ఉంటున్న ఆమె 

తగిలించుకున్న ఓ వ్యక్తిని చూస్తుంది. మయూరి కూడా జై 
అక్కడ డాక్టర్స్ ఆమెకు ముందుగా నడవడానికి మాత్రమే 
పాదాన్ని అతికిస్తారు. అయితే మయూరి తాను 
చేయాలనుకుంటున్న చెప్పడం, దానికై ఆమె పట్టుబ 
ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పాదాన్ని ఆమెకు అమరు 
శిక్షణ ప్రారంభించిన ఆమె అతి తక్కువ కాలంలోనే స్టేజ్పై ప్ర 
స్థాయికి చేరుతుంది. ప. 

ఆమె ఇచ్చిన ఓ ప్రదర్శనను మోహన్, ఆమె తండ్రి 
కష్టకాలంలో ఏ మాత్రం ఆదుకోకుండా సవతి తల్లి ఇంటి నుండి 
ఏమీ చేయలేక ఊరుకున్న ఆమె తండ్రి సిగ్గుపడి, ఆమెను 
అక్కడనుండి వెళ్లిపోతాడు. మోహన్ తన అవకాశవాదాన్ని 
చూపీంచటానికి ప్రయత్నించి తనను క్షమించమని వేడుకున్నా ఆమె 
మొఖంమీదనే తలుపులు వేసి తన తిరస్కారం తెలుపుతుం 

కాళ్లు లేకపోయినా ఒకరిపై ఆధారపడకుండా స్వ 
తెలుసుకుంటుంది మయూరి. అంతకన్నా ముఖ్యమైనది ఆమె డ్యాన్స్ కూడా 

_చేయగలుగుతోందిప్పుడు. అదే ఆమెసర్వస్వం..... 



ఎవరన్నారు 'శా0తొ' టీకాల క0పెనీ షూత్రీమేనని...? 
ప్రజ్ఞను బహుముఖాలుగా 

క్ 

హృద్రోగులకు 
అత్యవసర సమయాలలో 

ప్రాణదానం చేసే 

్రైషోకైనే 
శాన్ కైనేస్ 

అనుబంధ సంస్థ శాంతా వెస్ట్ 

(అమెరికా) ద్వారా క్యాన్సర్ 

చికిత్సా మూలకాలపై పేటెంటు 

కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై ఫారిన్ 
కంపెనీల తరఫున పరిశోధన 

టీకాలు కూడా 
తయారు చేస్తుంది... 

ఆ మాటకొస్తే శాంతాకు అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ 
ప్రశంసలు, అవార్డులు లభించడానికి తాలి సోపానం 
టీకాలను పరిశోధించి, తయారు చేసి, మార్కెట్టు చేయడమే! 
శరీర నిర్మాణానికి సన్నిహితంగా ఉండే జీవప్రక్రియ ద్వారా తయారయిన బయోటెక్ ఉత్పాదనలు మానవాళికి అనువైనవి. ఆరోగ్యరీత్యా సురక్షితమైనవి. 
బయోఫార్మా రంగంలో ప్రపంచపటంలో భారతదేశానికి స్థానం కలిగించిన జెషధ సంస్థ శాంతా బయోటెక్సిక్స్ 
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క3సరాజు రాజేం[ప్రబంబం 1.00%? సమర్పించు 

+ శివనాయి పిక్సర్స్ 

యస్.ఐ.క్పష్ణారెడ్డె.!0- యం.యం. కీరవాణె 

నిర్మాతలు: 8.బఆలుణెళ్లెలై:.. , యమ.అన్తంభేవర్న:!.:. 

చింతపల్లి రమణ . కంతేటిశంకర్ . ముత్యాలనాని. జెపి. ఆ 


